
Henry completaria 5 anos nesta segunda

Jean Paul Prates disse que conversa semanalmente com a governadora Fátima Bezerra, do seu partido, sobre como bem administrar o Estado

Jairinho e mãe de Henry 
são indiciados no RJ

Jean Paul não 
pensa em outra 
coisa, a não ser 
ficar no Senado

GERAL. 9 | A Polícia Civil indiciou o 
vereador e médico “Jairinho” e Monique 
pelo assassinato do garoto Henry 
Borel. O casal, que está preso, continua 
alegando inocência.

POLÍTICA. 3 | O senador petista 
Jean Paul Prates está decidido: 
será candidato à reeleição 
e não demonstra nenhuma 
preocupação com os prováveis 
adversários, os ministros 
bolsonaristas Fário Faria e 
Rogério Marinho. Jean Paul 
avisa: “Ou o Senado, ou nada”.

Justiça Federal nega a venda de 
vacinas a entidades comerciais

JOSÉ ALDENIR  AGORA RN
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CIDADES. 8 | A Associação Comercial e Empresarial 
do Rio Grande do Norte e a Câmara de Dirigentes 
Lojistas de Natal tentaram, mas não conseguiram 

autorização para comprar vacinas contra a 
Covid-19. O pedido foi negado pelo juiz Federal 
Janilson Siqueira. O magistrado citou o Plano 

Nacional de Vacinação e disse,  em sua decisão, 
entre outras coisas, que não há como privilegiar 
alguns em detrimentos de outros.

COMPARAÇÃO  Presidente do Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do RN avalia que são necessárias ações para o segmento se reerguer, considera 
que outros Estados do Nordeste estão dando “aula de como salvar o turismo”, enquanto, segundo Habib Chalita, a gestão estadual se mostra completamente incompetente
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Habib Chalita, do segmento turístico, diz que o Estado virou 
terra devastada para quem investiu no setor. Pág. 5


Alguém sabe dizer o 
primeiro nome do suplente  do 
senador Styvenson ?

Os estrangeiros 
estão com medo de fazer 
investimento no Brasil 
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Candidatíssimo

Senador cujo mandato encerra 
ano que vem, Jean Paul Prates 
(PT) avisa com todas as letras: é 
sim pré-cadidato à reeleição, com 
ou sem o apoio de Fátima e do 
PT. Caso não consiga a legenda 
petista, irá buscar espaço em outro 
partido. Trabalha arduamente 
nesse projeto e, hoje, não abre nem 
para um trem.

Sondagem, apenas
Jean nega que Fátima tenha já 

feito um convite ao presidente da 
Assembleia, Ezequiel Ferreira de 
Souza (PSDB), para ser candidato 
ao Senado. “Ela pode ter sondado”, 
diz. Na visão do senador, Ezequiel 
é do PSDB, partido antagônico 
ao PT, nacionalmente. “Ezequiel 
precisa primeiro se decidir, ou 
está lá, ou está cá”, dispara, sobre 
a inde� nição do atual presidente 
da Assembleia, quanto a ser ou 
não ser aliado do PT. Hoje não há 
dúvida de que Ezequiel é. Não se 
sabe qual será o quadro em 2022. 
Tem muita água para rolar debaixo 
dessa ponte. 

Confi a no PT
Por � m, para obter o apoio 

do PT a sua reeleição, Jean Paul 
Prates conta com o fato de já 
estar no Senado. “O fato é que 
vou estar lá (na cadeira, durante 
as próximas eleições). Será que o 
PT nacional pretende abrir mão 
de uma cadeira de senador? Até 
onde eu sei, represento bem o 
partido nacionalmente, sou um 
senador razoável, não sou contra 
privatizações, nem contra o 
mercado, sou empresarial, mas de 
esquerda. Na Europa está cheio de 
parlamentares com o mesmo per� l 
que o meu. Partidos socialistas 
modernos, capitalistas também”, 
proclama-se. 

Opções da professora
Na sexta-feira passada, a 

coluna informou que a primeira 
opção de Fátima para o Senado 
é para Ezequiel. E a segunda, 
para o ex-prefeito de Natal Carlos 
Eduardo Alves (PDT). Apenas não 
vingando as duas hipóteses que a 
petista optaria por uma solução 
“caseira”. 

Anti-PT
Sobre Carlos Eduardo ser esse 

Styvenson Valetim: Caso dispute e vença para o governo, dará vaga no Senado a um ilustre desconhecido

nome, Prates diz que o ex-prefeito 
enfrenta a mesma di� culdade 
nacional que Ezequiel, já que o 
presidente do seu partido em nível 
nacional, Ciro Gomes, “bate em 
Lula e no PT”. 

Puro sangue
Ainda segundo Prates, uma 

chapa puro sangue PT/PT não 
é absurda, visto que há muitas 
composições que podem ser feitas 
para agregar partidos. “Estou à 
disposição para qualquer missão 
que me for delegada por minha 
amiga Fátima”, disse ele. 

RN desgovernado
O senador Styvensson Valetim 

(Podemos), pré-candidato da 
antipolítica a governador do 
Estado em 2022, além de corajoso 
- caso dispute e vença, encarar um 
estado com tantas di� culdades - é 
um grande azarão e eleitor de um 
desconhecido para o Senado - 
outro azarão. Se ele for eleito, dará 
um mandato de senador de quatro 
anos para o seu suplente. Alguém 
aí sabe dizer o nome do primeiro 
suplente de Styvenson?

Erro político
Um dos principais 

incentivadores da candidatura 
ao Senado do ministro Fábio 
Faria, o pai deste, o ex-governador 

Robinson Faria cometeu um 
erro político no � nal do seu 
governo, quando “lavou as mãos” 
após não ser classi� cado para o 
segundo turno na campanha de 
reeleição, deixando o estado com 
duas folhas salariais em atraso. 
Segundo analistas políticos, 
ali Robinson criou uma fatura 
política difícil de ser revertida no 
futuro. “Ao descuidar do Estado, 
por não estar no segundo turno, 
cavou di� culdade muito maior. 
Parecia que não ia voltar para a 
política”. 

Anúncios

A governadora Fátima 
Bezerra con� rmou através de 
suas redes sociais o recebimento 
de 100 mil doses de vacina da 
AstraZeneca e as primeiras 7 mil 
doses da vacina P� zer. 

Novos investimentos
Ainda ontem, a petista 

também participou do 
lançamento do Plano Estadual de 
Redução da Mortalidade Materna 
e na Infância, que prioriza a 
prevenção de morte por causas 
evitáveis, reorientando práticas 
assistenciais, sanitárias e 
consequentemente o modelo 

de atenção à saúde. Projeta 
investimentos de R$ 133 milhões 
de reais em diversas reformas 
e ampliações para os próximos 
dois anos.

Te quero, MDB
Acossado com a 

possibilidade de desgaste na CPI 
da COVID, Bolsonaro tenta se 
aproximar do MDB, através do 
ex-presidente José Sarney, tido 
como in� uente no partido. Além 
de Bolsonaro, o ex-presidente 
Lula, que mantém relação de 
amizade com o emedebista, 
também iniciou processo de 
reaproximação. O primeiro para 
minimizar desgastes. O segundo, 
com vistas a 2022. 

Fátima estafada?
Entrevistada pela Globo 

News no domingo passado, a 
governadora Fátima Bezerra 
teria demonstrado estafa na voz. 
A avaliação foi do comentarista 
do canal pago de TV, o médico e 
pesquisador Paulo Lotufo. “Assisti 
a entrevista da governadora do 
RN. Sensação de estafa evidente. 
Reconheço que, com exceção de 
cinco pilantras, os governadores 
de estado são os que mais 
sofreram na pandemia”, disse.

Haja pressão...
Na entrevista, a professora 

Fátima Bezerra falou sobre as 
di� culdades dos estados no 
enfrentamento da pandemia, 
com críticas à Anvisa, que vetou 
a importação da vacina russa 
Sputnik, e até às di� culdades 
com o governo federal. Em 
tempo: desde o início da 
pandemia, os governadores são 
atacados pelo governo federal e 
pressionados pelo comércio local 
que os ameaça o tempo todo.

Trânsito seguro
A Prefeitura de Natal entrou 

na campanha ‘Maio Amarelo’, 
que tem como tema “Respeito 
e responsabilidade: pratique 
no trânsito”. A campanha 
visa reduzir as estatísticas de 
acidentes de trânsito e alertar 
sobre a intolerância nas atitudes 
das pessoas quando estão 
dirigindo. O prédio da Prefeitura 
de Natal ganhou iluminação 
amarela.

ALEX
JOSÉ ALDENIR/ AGORNA RNL

JOSÉ ALDENIR/ AGORNA RNL

Carlos Eduardo Alves: Deseja ser candidato ao Senado ao lado de Fátima, mas Ciro Gomes 
(PDT) é crítico o PT
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ESTRATÉGIAS DE LULA E BOLSONARO

Ney Lopes – nl@neylopes.com.br

POR TRÁS 
DA NOTÍCIA

Fervem os bastidores da sucessão presidencial. A cada dia é mais 
possível que Lula cogitaria não disputar a Presidência. Já Bolsonaro, 
ainda sem partido, trabalha de dia e noite para montar coligação.

INFORMAÇÃO & OPINIÃO

O ex-presidente admitiria repetir a estratégia peronista na 
Argentina, que elegeu Alberto Fernández, tendo a ex-presidente Cristina 
Kirchner como vice.

LULA

AVALIAÇÃO
Lula e grupo próximo estariam conscientes do desgaste da Lava-Jato 

e a posição vulnerável, tendo em vista que as condenações foram anula-
das, mas não signi� ca absolvição. Durante a campanha, o prosseguimen-
to das ações poderá causar danos irreparáveis.

PLANALTO
 Em campanha para a 

reeleição, o presidente Bolsonaro 
contaria em sua coligação com o 
Patriotas, o Brasil 35 (novo nome 
do partido da mulher), o PTB de 
Roberto Je� erson, o PP de Ciro 
Nogueira e o PL, de Valdemar 
Costa Neto.

DESCONFIANÇA
Ciro Nogueira e Valdemar são 

vistos com descon� ança. Os dois 
partidos afastaram-se do PT, na 
reta � nal. Je� erson goza de mais 
con� ança presidencial.

MDB 
A maior dúvida do bolsona-

rismo é o apoio do MDB, embora 
sejam do partido os dois líderes 
do seu governo, no Senado, Fer-
nando Bezerra Coelho (PE), e o no 
Congresso, Eduardo Gomes (TO).

ESQUECER 
 Bom lembrar que o presidente 

do MDB, Baleia Rossi, foi des-
prezado na sucessão da Mesa da 
Câmara. O ditado popular diz, que 
“� ngir” esquecer é a melhor forma 
de não esquecer nada.

“SOS” PARA A SAÚDE BRASILEIRA
Mais grave do que criticar 

a China foi o ministro Paulo 
Guedes a� rmar, que o atual SUS 
está quebrado. Mandou recado 
aos empresários, de que o futuro 
a saúde passará às mãos dos 
particulares.

POBRES
Como � carão os milhões de 

pobres, que não têm plano de 
saúde, nem podem pagar hospital 
privado?

CULPA 
O inacreditável é que o “tzar” 

atribuiu culpa pela falência do 
SUS, ao fato das pessoas pretende-
rem viver demais.

PARASITAS
A declaração dá a entender, 

que a maior preocupação com a 
pandemia é o problema econô-
mico. Portanto, não importariam 
as mortes de idosos e doentes, 
já que eles não integram a força 
de trabalho. Seriam parasitas, 
que consomem, não produzem 
e oneram o governo. Só ouvindo, 
para crer!

CEARÁ
O governo do Ceará criou 

secretaria executiva para o pós-pan-
demia. Será ocupada por executivo, 
com experiência na gestão pública e 
privada. Excelente ideia.

REVOLUÇÃO
A lucidez do  o de cabeça para 

baixo, sem jamais negar as liber-
dades econômicas. Ele garantiu 
que não aumentará impostos para 
classe média. Alertou, entretanto, 
não ser justo, que 55 das maiores 
empresas dos EUA não pagaram 
impostos em 2020.

REFORMAS
 “Zero” as chances de aprovação 

de reformas administrativas e tribu-

tária. Em relação a última, haveria 
sinalização de “boa vontade”, ape-
nas na uni� cação PIS/COFINS. A 
CPI e a pandemia ocupam o debate 
político.

PT PROCURA 
Entre as pré-condições que 

Lula deseja para disputar em 2022 
seria candidato a vice com o per� l 
de José Alencar; um coordenador 
com transito na área econômica 
para obter recursos e apoios na área 
evangélica.

VACINA
A P� zer admite outra dose 

de reforço, nove meses depois e 
provavelmente a cada ano, ou ano 
e meio.

ELEIÇÕES| Senador pelo Partido dos Trabalhadores confirma intenção de renovar mandato em 2022 e afirma 
não temer disputar cargo contra os atuais ministros de Bolsonaro no RN: Rogério Marinho e Fábio Faria

O senador Jean Paul Prates (PT) 
con� rmou que é pré-candi-
dato a renovar o mandato 

nas eleições de 2022 e que trabalha 
apenas com a possibilidade de ser 
candidato à reeleição, descartando 
completamente disputar outra candi-
datura, como a de deputado federal, 
caso não vingue o projeto majoritá-
rio. Dizendo-se “à disposição” para 
renovar o seu mandato por mais oito 
anos, tempo de duração de um man-
dato de senador, o petista assegura 
que “essa é a minha única opção: ou é 
o Senado, ou não é nada”.

Em entrevista ao jornal Agora RN, 
Jean Paul Prates foi além e disse não 
temer enfrentar nas urnas nenhum 
dos dois nomes liderados pelo presi-
dente Jair Bolsonaro no Rio Grande 
do Norte. Atualmente, pela oposi-
ção, dois nomes do bolsonarismo, os 
ministros Rogério Marinho (Desen-
volvimento Regional) e Fábio Faria 
(Comunicações), estariam de olho 
na vaga de Jean nas eleições gerais de 
outubro de 2022, quando estarão em 
disputa os mandatos de presidente 
da República, um terço do Senado, 
governador, deputados federais e es-
taduais.  

Sobre enfrentar Rogério ou Fábio, 
Jean a� rmou ver com “naturalidade”. 
Para o petista, qualquer dos dois pos-
suem “legitimidade” para lançarem-
-se como candidatos. “Acho legítimo 
da parte de qualquer um deles, que 
têm sido ministros, ser candidato. 

Eles vão ser avaliados pelo trabalho 
e pelo governo que estão associados. 
Não podemos escolher adversários, 
eles que têm que escolher”, a� rmou 
o senador, que assumiu a cadeira que 
pertencia originalmente a Fátima Be-
zerra no Senado ainda em 2018, após 
a então senadora renunciar para as-
sumir o cargo de governadora. “Quem 
tem que escolher quem irá disputar 
comigo são eles. Eles é que vão dis-
putar com a pessoa que está sentada 
na cadeira, que sou eu”, acrescentou. 
“Vejo essa articulação - da oposição - 
com naturalidade. De mim não terão 
debate antecipado”.

Apesar de achar natural a anteci-
pação das discussões sobre 2022, Jean 

Paul Prates a� rma que o foco, tanto 
dele, quanto da governadora Fátima, 
é administrativo. “Converso sema-
nalmente com a governadora Fátima 
Bezerra sobre as nossas agendas e o 
nosso foco não está em candidaturas, 
mas sim, em administrar bem o Esta-
do. Queremos saber como fazer para 
conseguirmos vacinas, como promo-
ver a melhoria na área de saúde, bus-
car medicamentos, ela no governo, e 
eu no Senado, inclusive complemen-
tando, através da legislatura, o que 
o governo federal tem deixado de 
fazer”, diz.

ALTERNATIVAS
Se for para não ser candidato ao 

Senado, Jean Paul diz que existem 
outras maneiras de contribuir com 
o PT, ajudando a governadora Fáti-
ma Bezerra, se ela for reeleita, como 
secretário de Estado, ou até mesmo 
como ministro de Estado, em caso 
de hipotética candidatura e vitória de 
Lula nas eleições presidenciais. O que 
ele não admite é disputar outro cargo, 
como deputado federal ou estadual.

“Até mesmo na iniciativa privada 
eu posso ajudar o país, como já aju-
dei o RN sendo secretário, e mesmo 
depois, durante seis anos sem ser 
secretário no período dos governos 
Robinson e Rosalba, quando fui em-
presário e consultor, criando empre-
gos e trazendo desenvolvimento para 
o Estado. Não vejo essa necessidade 
toda de estar em cargo”, diz.

Jean Paul Prates: “Sou pré-
candidato à reeleição;
ou o Senado, ou nada”

Senador petista disse que, semanalmente, conversa com a governadora Fátima Bezerra e que o foco de ambos está em administrar bem o RN

PODER 360

Até mesmo na iniciativa 
privada em posso ajudar 
o país, como já ajudei o 
RN sendo secretário, e 
mesmo depois, quando 
fui empresário e consultor, 
criando empregos e 
trazendo desenvolvimento”

“
JEAN PAUL PRATES
SENADOR PELO PT

OLHO ABERTO
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A Comissão de Legislação, Justi-
ça e Redação Final da Câmara 
Municipal de Natal aprovou 

nesta segunda-feira, 3, o Projeto de 
Lei que autoriza a instituição da 
Frota Suplementar de Emergência 
no transporte público da capital no 
período da pandemia. Na reunião, os 
vereadores apreciaram ainda outros 
49 projetos.

O Projeto de Lei 149/2021, de au-
toria do vereador Milklei Leite (PV) e 
relatado pelo vereador Aldo Clemente 
(PDT), visa conter as aglomerações 
nos ônibus da capital nos horários de 
pico, durante o período de calamidade 
em virtude da pandemia do novo co-
ronavírus.

A matéria recebeu emendas da ve-
readora Nina Souza (PDT), tornando a 
matéria autorizativa e não impositiva 
e retirando vícios de iniciativa que po-
deriam inviabilizá-la. “Estamos com 
um grande imbróglio nessa questão da 
frota circulando nos horários de pico 
na pandemia. Já aprovamos a isenção 
do ISS condicionando ao não aumento 
da passagem, e agora propomos esta 
medida para o caso de precisarmos de 
mais veículos nas ruas. Esperamos que 

vá a Plenário nesta semana”, destacou 
a vereadora Nina Souza.

A frota emergencial deve ser acio-

nada quando o sistema tiver circulan-
do com menos de 80% do quantitativo 
de ônibus das empresas. Além disso, 

deve ser formada por veículos com 
capacidade mínima de 10 passageiros 
sentados, que não estejam operando 

linhas do sistema e que não recebam 
pagamento via bilhetagem eletrônica. 
A frota suplementar deve ser subme-
tida a todas as normas técnicas do 
transporte coletivo, vistoriada pela 
Secretaria de Mobilidade Urbana (ST-
TU), que deve fazer a padronização e 
definição de linhas.

O vereador Kleber Fernandes (PS-
DB), presidente da comissão, apresen-
tou voto de divergência, acreditando 
na inviabilidade da proposta. “Traz 
limitações aos usuários já que esses 
veículos não têm o equipamento de bi-
lhetagem eletrônica, então quem usa 
vale-transporte, carteira de estudante, 
ficará impossibilitado de utilizar esses 
benefícios nessa frota emergencial. 
Em paralelo, há risco de revisão da 
planilha tarifária porque parte dos 
usuários que pagam a passagem es-
taria sendo retirada da frota efetiva”, 
explicou o parlamentar.

Referente à pandemia da covid-19, 
também foi aprovado o Projeto de Lei 
n° 205/2021, de autoria do vereador 
Raniere Barbosa (AVANTE), reconhe-
cendo as feiras livres como atividade 
essencial em situações de Calamidade, 
Emergência e  correlatas.

Frota emergencial no transporte 
público é aprovada na Câmara 
EVITAR AGLOMERAÇÕES | Projeto de Lei autoriza a instituição de Frota Suplementar de Emergência na capital, no período da pandemia, visando conter as aglomerações nos ônibus, nos 
horários de pico; frota emergencial deve ser acionada quando o sistema tiver circulando com menos de 80 por cento do quantitativo de ônibus das empresas

Na mesma sessão, referente à pandemia da covid-19, também foi aprovado o reconhecimento das feiras livres como atividade essencial

Deputado Ubaldo vai a Mossoró e 
reforça a campanha “Vacina é Vida”

ALÉM DE SUGERIR FRENTE MUNICIPAL

 VERÔNICA MACÊDO/CMN

Presidente da Frente Parlamen-
tar em Defesa e Valorização 
dos Direitos da Pessoa Idosa 

do Rio Grande do Norte, o deputado 
estadual Ubaldo Fernandes (PL) es-
teve em Mossoró nesta segunda-fei-
ra, 3, ocasião em que, ao lado do ve-
reador Costinha (MDB), outros edis 
e lideranças locais, se reuniu com o 
presidente da Câmara Municipal, 
Lawrence Amorim (SDD), o prefeito 
da cidade, Allysson Bezerra (SDD), 
além de visitar entidades e conceder 
entrevistas.

Na primeira audiência, na Câ-
mara, conquistou o importante 
apoio institucional para a divulga-
ção das campanhas “Vacina é Vida”, 
de incentivo à imunização contra a 
Covid-19, e “Apoie as Pessoas Ido-
sas”, de incentivo à destinação de 
imposto de renda para fundos de 
apoio às pessoas idosas, com publi-
cações já hoje nas redes sociais ofi-
ciais da casa legislativa. O dirigente 
da Cãmara, Lawrence Amorim, disse 
que apoia a Frente Parlamentar do 

RN e pretende contribuir no âmbito 
municipal também nas políticas pú-
blicas que atendam a esta parcela da 
população.

Já com o chefe do executivo mu-
nicipal, Ubaldo fez uma entrega sim-
bólica de duas emendas num total 

de R$ 70 mil para construções de du-
as academias da terceira idade. “Fo-
ram reuniões importantes em que 
reforçamos a pauta da pessoa idosa 
no município, sugerindo inclusive a 
criação de uma Frente Municipal em 
Defesa da Pessoa Idosa e funciona-

Ubaldo esteve com o prefeito Alysson, onde entregou emendas para academias da 3ª idade

DIVULGAÇÃO
mento efetivo do Conselho Munici-
pal da Pessoa Idosa e do Fundo de 
Apoio à Pessoa Idosa e discutimos 
prioridades dos mossoroenses, colo-
cando nosso mandato à disposição 
para somar nas ações em prol do 
desenvolvimento desta cidade polo 
do Alto Oeste”, frisa o parlamentar.

Em seguida, Ubaldo visitou o 
Instituto Amantino Câmara, que 
realiza trabalho reconhecido no 
acolhimento de pessoas idosas, con-
versando com seus dirigentes: Evans 
Araújo (presidente), Ênia Morais 
(administradora) e Manuela Filguei-
ra.

Logo após, o deputado visitou 
a UBS Mário Lúcio de Medeiros e, 
após, esteve com o diretor do Sindi-
cato dos Trabalhadores em Trans-
portes de Cargas e Passageiros de 
Mossoró e Região Oeste, Francisco 
de Assis, para se inteirar dos pro-
blemas do setor e dispor o mandato 
no sentido de buscar soluções para 
a crise que o setor vem enfrentando 
no município.

GRAVIDADE

O prefeito de São de Pau-
lo, Bruno Covas (PSDB), foi 
transferido na manhã desta 
segunda-feira (3) para a UTI 
do Hospital Sírio-Libanês, 
após a descoberta de um san-
gramento no estômago, onde  
foi intubado.

O prefeito licenciado foi 
internado na tarde de domin-
go (2) para exames de sangue, 
de imagens e endoscópico. 
Laudos médicos vão avaliar 
se ele tem condições de pros-
seguir o tratamento quimio-
terápico e imunoterápico a 
que é submetido. 

A endoscopiade acordo 
com o Portal Metrópoles, de-
monstrou sangramento no 
local do tumor inicial, que 
está sendo controlado com 
medidas de hemostasia local. 
Com isso, Bruno Covas foi 
encaminhado para UTI, onde 
foi submetido a intubação 
oro-traqueal.

SANGRAMENTO NO 
ESTÔMAGO MANDA 
PREFEITO BRUNO 
COVAS PARA A UTI
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SEM MÉDICOS

Em assembleia realizada no Sinmed RN, na última 
quarta-feira (28), os médicos que atuam nos Centros 
de Atendimento para Enfrentamento à Covid em 
Natal, decidiram por unanimidade a suspenção das 
atividades médicas. A paralisação começou no 
dia 1º de maio, motivada pela redução de quase 
50% do valor por hora trabalhada, acordada entre a 
Secretaria Municipal  de Saúde (SMS) e a 
Cooperativa Médica do RN (Coopmed RN), com o 
intuito de equiparar o valor ao praticado nas “salas 
vermelhas” das UPAS, que são destinadas a 
pacientes graves. Os médicos reivindicam, junto ao 
Sinmed RN, a quebra do contrato e a redução do 
pagamento que, de acordo com o município entrou 
em vigor no dia 1º de maio de 2021, mesma data 
votada em assembleia para a paralisação das 
atividades. 

NEGOCIAÇÃO

A Prefeitura de Parnamirim e o Sinmed RN 
iniciaram as negociações para corrigir a 
defasagem salarial dos médicos que atuam 
no município. Uma comissão dos médicos irá 
elaborar proposta sobre as condições salariais e de 
trabalho para apreciação da Secretaria Municipal de 
Saúde de Parnamirim. Uma nova audiência está 
marcada para a segunda semana do mês de maio, 
com o objetivo de dar andamento aos acordos entre 
Sindicato e Prefeitura.

O Sinmed RN homenageou os representantes de 
entidades médicas, profissionais da saúde, 
parlamentares e imprensa pelo Dia do Trabalhador, 
no último sábado (1), entregando uma Medalha do 
Mérito Sindical, pelo desempenho de suas 
atividades na pandemia. Veja a lista de todos os  
homenageados no nosso site! 

www.sinmedrn.org.br
(84) 3222-0028sindicatodosmedicos.rn

@sinmed.rn
@sinmedrn

sinmedrn

semanal
informativo

RN
Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte

HOMENAGEM

Dr. Geraldo Ferreira entrega Medalha do Mérito Sindical
ao Dr. Marcelo Cascudo (presidente da AMRN)

CRÍTICA | Habib Chalita, presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares, avalia que o 
Estado está “totalmente aos pedaços” e alerta que são necessárias ações para que o turismo se recupere

O setor de Comércio, Serviços 
e Turismo é responsável, 
segundo o Sistema Feco-

mércio, por cerca de 65% do PIB 
do Estado. São mais de cinquenta 
atividades que têm relação com es-
sa cadeia produtiva, considerada a 
“indústria” que mais gera emprego 
e renda para a população economi-
camente ativa.

Mas os números do último ano 
não são nada animadores. De acor-
do com pesquisa realizada pelo 
SINDETUR-RN, Sindicato das Em-
presas de Turismo do Rio Grande 
do Norte, o segmento registrou uma 
queda de 70,77% no número de pas-
seios realizados entre abril/2020 e 
março de 2021, em comparação ao 
período anterior à pandemia.

“A pesquisa foi realizada entre 
as principais empresas de recepti-
vos e passeios turísticos do estado, 
que representam 80% do mercado”, 
explicou Júnior Câmara, presidente 
do SINDETUR-RN. “O dado preocu-
pa, o re� exo é muito forte nos mu-
nicípios que recebem diariamente 
os turistas de “bate e volta” e exis-
tem diversos serviços relacionados, 
como passeios de barco, quadrici-
clos, buggy, restaurantes, barracas 
de praia, lojas de artesanato e am-
bulantes, que também estão sofrem 
com essa queda do � uxo de passa-
geiros. A cadeia de atividades que 
depende destes turistas é enorme”, 
explica.

As empresas de passeios não 
são as únicas que constataram a 
grande queda no movimento. Com 
a diminuição no número de voos 
diários para o Estado, os taxistas 
também relatam prejuízos. Numa 
cooperativa de táxis que atua no 
aeroporto com 120 veículos cre-
denciados, alguns pro� ssionais 
precisaram mudar de ocupação 
para garantir o sustento.

“Nós dependemos do turismo, 
dependemos de ter turista na ci-
dade e não somente os taxistas. É o 
hotel, o restaurante, o trabalhador 
que vende água de coco na praia. E 
nós estamos dentro desse contexto. 
Tenho colegas que precisaram sair 
do taxi e arrumar outro meio de vi-
da porque só o táxi só não dá para 
manter a família e pagar as contas”, 
lamenta Rogério Azevedo, presi-
dente da COOPCON.

“Já tivemos excelentes momen-
tos em que fazíamos oito corridas 
diárias. Começou a cair, quatro, 
três por dia, mesmo com os voos 
internacionais, mas isso foi dimi-
nuindo progressivamente. Antes da 
pandemia chegamos a ter quatro  
mil corridas/mês. No último ano 
tivemos mês com 186 corridas”, de-
talha Azevedo.

”TOTALMENTE AOS PEDAÇOS”
Para Habib Chalita, presidente 

do Sindicato de Hotéis, Restauran-
tes, Bares e Similares do Rio Grande 

do Norte (SHRBS-RN), “O RN está 
totalmente aos pedaços, virou terra 
devastada para quem investiu em 
turismo, bares e restaurantes. Pre-
cisamos de ações para que a gente 
possa se reerguer. Somos a princi-
pal indústria geradora de empregos 
e renda. O que vai ser do Rio Gran-
de do Norte, se não for o turismo?”, 
questiona.

Chalita ainda reforça que os 
impactos negativos não atingem 
somente as empresas. “Quero saber 
qual é a indústria aqui dentro do 
Rio Grande do Norte que conse-
gue desenvolver mais rápido, gerar 
mais emprego e arrecadar mais 
impostos do que a gente” e lamen-
ta: “A cadeia do turismo vem sendo 
jogada no lixo. Os outros estados 
do Nordeste estão dando aula de 
como salvar o turismo. João Pessoa, 
Recife, Fortaleza, Alagoas, pegaram 
o Rio Grande do Norte e colocaram 
no bolso. Mostra a total incompe-
tência da gestão estadual atual com 
o turismo”, critica.

“O que passamos décadas para 
construir, em relação à indústria do 
Turismo no Rio Grande do Norte, 
foi jogado fora no lixo em um ano e 
três meses porque o governo do Es-
tado não deu nenhuma assistência 
ao setor de turismo. A coisa mais 
fácil do mundo é você ver equipa-
mentos turísticos, bares e restau-
rantes fechados em Natal. Virou 
comum”, � naliza.

“Estados dão aula de como 
salvar o turismo e a gestão 
do RN é incompetente”

Habib Chalita lamenta que, segundo ele, a cadeia do turismo vem sendo jogada no lixo e reclama que Governo não deu nenhuma assistência

ARQUIVO DEGUSTE
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MARCELOHOLLANDA
Bares e restaurantes
querem saídas agora

A Associação Brasileira de Bares 
e Restaurantes já abriu as pré-
inscrições para o Congresso Abrasel 
2021, pela segunda vez em formato 
híbrido desde o ano passado por 
causa da pandemia. Está tudo no 
site da Associação para quem quiser 
participar. 

No ano passado mais de 52 mil 
pessoas se inscreveram para ouvir o 
que 70 palestrantes tinham a dizer 
sobre a sobrevivência dos negócios 
na pandemia. E, é claro, com a 

terceira onda do coronavírus vindo 
por ai, os organizadores esperam 
que essa marca de interessados seja 
facilmente batida em 2021. 

Difícil não é fáci
O problema é que o mundo vivia 

de aglomeração até ontem. E na 
medida em que o vírus se propagou 
com rapidez crescente pela falta de 
vacinação, sepultando a idéia de 
que nos safaríamos do problema 
com imunização de rebanho, o vírus 
só não foi embora como vem se 
multiplicando. 

Reiera que o diga
No dicionário, signi� ca 

desprezível e sem valor. Mas, aqui 
entre nós, pode ser algo amigável 
numa mesa boêmia a altas horas da 
madrugada. 

Pois bem: que um dia os clientes 
voltem ao Bar do Zé Reiera, no Largo 
de Rui Pereira, tendo como vizinhos 
belos gra� tes muito coloridos, 
todos restaurados em 2019 para 
uma grande inauguração que não 
aconteceu por conta da pandemia. 

O dono do estabelecimento, 
também conhecido como “Reiera”, 
diz ter o ponto há 18 anos sem 

nunca atrasar as contas de luz e 
água como agora. 

Ele não é desprezível e sem 
valor; desprezível e sem valor é a 
situação. 

Com medo de investir
Não são apenas os brasileiros 

que puxaram o freio de mão dos 
investimentos. Os estrangeiros 
também não querem muita coisa 
com o Brasil. 

A participação deles em 
aberturas de capital caiu mais que 
pela metade na última década, com 

redução bastante signi� cativa nos 
últimos dois anos. 

Essa fuga se re� etiu 
especialmente na série histórica da 
B3, a Bolsa de Valores do Brasil, que 
atingiu seu auge em 2006 com 72,8%. 

Por essa época, o empresário 
Ricardo Abreu de Natal vendeu sua 
imobiliária para a BR Brookers, que 
na época levantou quase RS 800 
milhões com uma oferta pública 
de ações. Ou IPO se preferirem, do 
inglês Iinitial Public O� ering. 

A razão hoje do pessoal se 
esconder, dizem, é do tal Risco 
Brasil. 

MARCELO

POTIGÁS

MARCELO HOLLANDA

A Petrobras vai oferecer, a partir 
de agora, novos contratos de 
venda de gás natural às dis-

tribuidores indexados aos preços do 
Henry Hub, utilizado como referên-
cia no mercado dos EUA.

Em nota distribuída nesta segun-
da-feira,  a empresa informou que “a 
nova fórmula ainda será negociada 
com clientes, e não necessariamen-
te implicará impactos materiais nos 
preços. Além disso, não haverá mu-
danças na parcela de transporte do 
preço do gás”.

No Rio Grande do Norte, onde o 
mercado de petróleo e gás represen-
ta 45% do PIB estadual, a decisão foi 
comemorada pela presidente da Po-
tigás, Larissa Dantas.

A Companhia Potiguar de Gás é 
a empresa estatal responsável pela 
distribuição de gás natural encanado 
no Rio Grande do Norte.

“É a possibilidade concreta de 
que poderemos oferecer, já a partir 
janeiro do ano que vem, um gás mais 
barato à indústria, cujo custo desse 
insumo em unidades manufatureiras 
chega a 30%, o que é muito elevado”, 
a� rmou Larissa ao Agora RN.

Ela lembrou que a Petrobras traba-
lha até hoje com a indexação de seus 
contratos trimestrais pelo Brent-dólar 
(uma classi� cação do óleo cru) e com 
essa decisão passará a fechar contra-
tos futuros pelo Henry Hub.

Trata-se de um índice que só 
existe numa determinada região dos 
EUA, próxima ao Golfo do México, 
conhecido por ter menores oscila-

ções de preço, exceto no inverno. É 
nessa época em que a demanda local 
aumenta para dar conta do maior 
uso maior de calefação nas residên-
cias.  

“Acabamos de sofrer esse au-
mento brutal de 39% no preço do gás 
natural no início do ano e o anúncio 
da Petrobras de novos contratos de 
fornecimento indexados pelo Henry 

Hub reforça a esperança de poder-
mos bene� ciar nossos clientes com 
um preço mais competitivo da molé-
cula”, a� rmou Larissa Dantas.

Ela acrescentou que espera ter 
acesso a essas moléculas mais ba-
ratas a partir de janeiro do ano que 
vem, quando se encerra o contrato 
com a Petrobras. “Os novos contra-
tos habilitados por nossa chamada 

pública começarão a ser assinados 
a partir já de 31 de julho próximo”, 
informou.

Os estudos para essa mudança 
têm como pano de fundo a proximi-
dade do � m do prazo de contratos 
não-termelétricos (com grande parte 
descontratando já a partir de 2022), 
pela indexação ao Henry Hub, cha-
madas públicas para distribuidoras  

de  gás  locais  e  pela  perspectiva  de  
um  ambiente  de  maior  concorrên-
cia no mercado.

Henry Hub é um hub de distri-
buição no sistema de dutos de gás 
natural em Erath, Louisiana, de pro-
priedade da Sabine Pipe Line LLC, 
subsidiária da EnLink Midstream 
Partners LP que comprou o ativo da 
Chevron Corporation em 2014. 

Custo do gás encanado no RN deve 
cair com a decisão da Petrobras
HENRY HUB | No Rio Grande do Norte, onde o mercado de petróleo e gás representa 45% do Produto Interno Bruto estadual, a decisão foi comemorada nesta segunda-feira, 3, pela 
presidente da Potigás, Larissa Dantas, que acredita na possibilidade, já a partir de janeiro do próximo ano, poder comercializar gás mais barato para o setor industrial

Companhia Potiguar de Gás é a empresa estatal responsável pela distribuição de gás natural encanado no Rio Grande do Norte e será beneficiada com novidade anunciada pela Petrobras
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JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

A Secretaria Estadual de Saúde 
Pública do Rio Grande do Nor-
te (Sesap) espera receber do Mi-

nistério da Saúde ainda esta semana 
mais doses da Coronavac, imunizante 
da farmacêutica chinesa produzido 
em parceria com o Instituto Butantan. 
O objetivo é completar os esquemas 
vacinais atrasados, segundo a coor-
denadora de Vigilância em Saúde da 
pasta, Kelly Maia.

Em entrevista ao Bom Dia RN na 
manhã desta segunda-feira 3, a repre-
sentante da Sesap disse que há uma si-
nalização do Ministério da Saúde para 
envio de lote expressivo da Coronavac 
ainda esta semana. “Mas não pode-
mos afirmar, ainda está no campo da 
sinalização. Queremos completar os 
esquemas vacinais em aberto no esta-
do para que a gente consiga ampliar os 
grupos prioritários”, disse Kelly. 

A aplicação da 2ª dose da Coro-
navac foi suspensa em cidades como 
Natal, Parnamirim e Mossoró por falta 
do imunizante. O problema atinge al-
gumas outras localidades do Brasil, já 
que o Instituto Butantan está com di-
ficuldades para entregar novas doses 
devido à escassez de matéria-prima. 

Para a governadora do Rio Grande 
do Norte, Fátima Bezerra (PT), o pro-
blema também foi causado pelas ges-
tões municipais. “Faltou planejamento 
[por parte dos municípios] e seguir 
rigorosamente os critérios determi-
nados pelo Plano Nacional de Imuni-
zação. O problema não foi criado pelo 

Governo do Estado, mas é nosso dever 
buscar a solução”, disse a chefe do Exe-
cutivo estadual no último dia 26.

De acordo com o ministro da Saú-
de, Marcelo Queiroga, a interrupção é 
resultado da conduta de seu anteces-
sor no comando da pasta, Eduardo 
Pazuello. “[O atraso] decorre da apli-
cação da segunda dose como primeira 
dose”, afirmou. “Logo que houver en-
trega da CoronaVac, [o problema] será 

solucionado.”
Antes, os estados estocavam vaci-

nas para garantir que todas as pessoas 
já imunizadas recebessem a segun-
da dose. Em fevereiro, no entanto, 
Pazuello mudou a orientação: deter-
minou que todas as vacinas fossem 
aplicadas de imediato, sem a preocu-
pação de guardar parte delas.

Foi um vaivém de regras: dias 
depois, o Ministério da Saúde voltou 

atrás e disse que os estados deveriam, 
sim, estocar a CoronaVac para garan-
tir a segunda dose a todos. Em março, 
mais uma vez, a pasta mudou de opi-
nião e orientou a aplicação de todas as 
vacinas, sem reservas.

“O ministério fez isso, mas nós 
somos dependentes da China para os 
insumos farmacêuticos ativos (IFAs). 
O erro foi ter feito essa orientação sem 
ter garantia de que a produção estava 

iniciada. Contar com IFA que nem saiu 
da China é uma situação complicada”, 
disse a epidemiologista Ethel Maciel.

Em abril, Queiroga foi ao Senado 
para dizer que a orientação mudou 
mais uma vez: desde então, os estados 
devem armazenar metade do estoque 
para garantir que o esquema vacinal 
de duas doses seja cumprido no in-
tervalo correto (28 dias para a Coro-
navac/Butantan e 3 meses para a de 
Oxford/Fiocruz).

Em nota técnica divulgada 
na terça-feira, 27, o Ministério 
da Saúde orientou a população a 
tomar a segunda dose da vacina 
contra a Covid-19 mesmo que a 
aplicação ocorra depois do pra-
zo recomendado pelos laborató-
rios.

Segundo o documento, é “im-
provável que intervalos aumen-
tados entre as doses das vacinas 
ocasionem a redução na eficácia 
do esquema vacinal”. No entan-
to, a pasta ressalta que os atrasos 
devem ser evitados, já que “não 
se pode assegurar a devida pro-
teção do indivíduo até a adminis-
tração da segunda dose”.

Sesap espera receber mais doses 
da Coronavac ainda esta semana 
EXPECTATIVA  | Coordenadora de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde Pública do RN, Kelly Maia, disse que há uma “sinalização” do Ministério da Saúde, para o 
envio expressivo de lote do imunizante ainda esta semana; ela explicou que a Sesap pretende completar os esquemas vacinais que continuam abertos no Estado

Aplicação da segunda dose foi suspensa em cidades como Natal, Parnamirim e Mossoró, por falta das vacinas Coronavac

SEGUNDA DOSE 
DEVE SER TOMADA 
MESMO FORA 
DO PRAZO

ASCOMSGA

A proporção de mortes de idosos 
com 80 anos ou mais caiu pela 
metade no Brasil após o início 

da vacinação contra a covid-19. Os da-
dos fazem parte de um estudo liderado 
pela Universidade Federal de Pelotas 
(UFPel). O percentual médio de víti-
mas dessa faixa etária era de 25% a 30% 
em 2020 e passou para 13% no final de 
abril.  Quando teve início a imuniza-
ção, em janeiro de 2021, o percentual 
era de 28%.

De acordo com o Cesar Victora, 
epidemiologista e líder da pesquisa, 
outros estudos já demonstraram a 
associação entre a vacinação e a que-
da nas internações e nas mortes, por 
exemplo a partir dos dados da popula-
ção de Israel. A novidade desta análise 
é que o mesmo se confirma em um ce-
nário com predominância da variante 

P1. Em Israel, a imunização alcança 
mais de 55% da população, segundo 
dados da plataforma Our World in Da-
ta, da Universidade de Oxford.

A pesquisa liderada pela UFPel in-
dica que pelo menos 13,8 mil mortes de 
brasileiros com 80 anos ou mais em um 
intervalo de oito semanas foram evita-
das. O país registra 407.639 mortes por 
covid-19, conforme atualização do 
Ministério da Saúde divulgada nesse 
domingo (2). Em 24 horas, foram 1.202 
novas mortes. A aplicação da primeira 
dose alcança cerca de 14% dos brasilei-
ros; e 6,5% receberam as duas doses.

Os dados utilizados na análise, 
segundo a Agência Brasil, foram dispo-
nibilizados pelo Ministério da Saúde e 
referem-se ao período de 3 de janeiro a 
22 de abril. Nessas datas, 171.454 pes-
soas morreram pelo novo coronavírus 

no Brasil.
No começo de 2021, a taxa de mor-

talidade entre pessoas de 80 anos ou 
mais era 13,7 vezes maior do que para 
pessoas com zero a 79 anos. De acordo 
com o estudo, essa relação caiu para 6,9 
vezes no início de abril.

As estimativas dos pesquisado-
res apontam que, com a nova cepa, 
se o número de mortes entre os mais 
idosos tivesse continuado no mesmo 
ritmo observado para grupos etários 
mais jovens, seriam esperadas quase 
48 mil mortes contra as 34.168 registra-
das no período.

Os níveis nacionais de cobertura 
vacinal com a primeira dose nessa fai-
xa etária chegaram a 50% na primeira 
quinzena de fevereiro, a 80% na segun-
da quinzena do mês e ficou em 95% em 
março. Pesquisa revela que foram evitadas, pelo menos, 13,8 mil mortes de idosos brasileiros

Vacinação reduz pela metade morte 
entre idosos com mais de 80 anos

PESQUISA
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AV. BERNADO VIEIRA, EM 
FRENTE AO MIDWAY MALL

PROMOÇÃO

PELÍCULA DE VIDRO ::::::::: R$9,99
CAPAS EM GERAL ::::::::: A PARTIR DE R$19,99

PROTETOR DE CABO ::::::::: R$9,99
FONES DE OUVIDO ::::::::: A PARTIR DE R$14,99
CARREGADORES ::::::::: A PARTIR DE R$19,99

CABOS PARA IPHONE ::::::::: A PARTIR DE R$24,99

CONTATOS

(84) 2020.9993
(84) 9 8867.2700

TENTATIVA | Associação Comercial e Empresarial do RN e Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal disseram 
que “falência generalizada das empresas” poderá ocorrer se fluxo natural da vacinação permanecer

A Justiça Federal do Rio Grande 
do Norte negou o pedido da 
Associação Comercial e Em-

presarial do Rio Grande do Norte e da 
Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal 
para autorização de compra de vacinas 
contra Covid-19 sem a necessidade de 
doação das doses ao SUS até que os 
grupos prioritários do Plano Nacional 
de Imunização sejam todos imuniza-
dos, conforme previsto na Lei. A deci-
são foi do juiz Janilson Siqueira.

“Plano Nacional de Operacionali-
zação da Vacinação contra a Covid-19 
foi elaborado com base em dados téc-
nicos e científicos, e, sob esse aspecto, 
deve preponderar o núcleo da compe-

tência administrativa conferida pela 
Constituição às entidades federativas, 
em relação à qual não é lícito ao Poder 
Judiciário interferir, salvo situações 
excepcionais de ilegalidade da ação 
administrativa”, escreveu o juiz na sua 
decisão. Janilson chamou atenção ain-
da que a legislação, ao contrário do que 
a CDL Natal e a ACRN argumentaram, 
busca garantir a isonomia, permitindo 
que pessoas em situações diferentes 
sejam tratadas de forma desigual, não 
havendo como privilegiar alguns em 
detrimento de outros.

As duas entidades tentaram ar-
gumentar no pedido que se o fluxo 
natural de vacina permanecer haverá 

uma “falência generalizada de empre-
sas”. “A normal retomada da atividade 
econômica certamente só será possível 
após o controle da crise instalada na 
saúde pública. Compreensível, assim, 
a busca das associações autoras, que 
atuam congregando agentes do setor 
do comércio de Natal e no Rio Grande 
do Norte, em adotar providências para 
acelerar a retomada da economia. Há, 
contudo, que se atentar para o con-
texto global, e, nesse ponto, o Poder 
Público elaborou o Plano Nacional 
de Operacionalização da Vacinação 
contra a Covid-19 com base em dados 
técnicos e científicos”, sem violência à 
Constituição, frisou o magistrado.

Justiça Federal nega compra de 
vacinas por entidades comerciais

Juiz Janilson Siqueira justificou, em sua decisão, que Plano Nacional de Vacinação foi elaborado com base em dados técnicos e científicos

ASCOM/JFRN

O Governo do Rio Grande do 
Norte lançou, na manhã des-
ta segunda-feira, 3, , o Plano 

de Redução da Mortalidade Materna 
e na Infância. Elaborado pela Secre-
taria de Estado da Saúde Pública 
(Sesap), o plano prevê investimentos 
superiores a R$ 250 milhões em toda 
a rede materna do estado pelos pró-
ximos anos.

 A governadora Fátima Bezerra 
destacou a importância do trabalho 
para o RN. “É um plano que foi cons-
truído a várias mãos e que reforça 
que a vida das mulheres importa. O 
envolvimento dos gestores, univer-
sidades, Ministério Público e Poder 
Legislativo é fundamental para que 
este plano cumpra com sua missão 
de salvar vidas”, afirmou a chefe do 
Executivo.

 O secretário de Estado da Saúde 
Pública, Cipriano Maia, lembrou que 
o plano traduz o compromisso da 
governadora com o enfrentamento 
dos problemas estruturais da saúde 
do estado. “Ele só terá sucesso com o 
apoio e convergência de todos: muni-
cípios, através da atenção primária, 
Ministério da Saúde, com ações e 
projetos, e universidades com seu 
papel formativo na qualificação de 
boas práticas”, completou Maia.

No evento, o secretário nacional 
de atenção primária em saúde, Ra-
fael Parente, parabenizou o plano 
estadual e todo o empenho da equi-
pe de saúde do RN e reforçou que o 
pré-natal é de extrema importância 
para o acompanhamento saudável 
da gestação.

 A elaboração e implementação 
do plano reforça o compromisso e 
esforço da gestão e equipe técnica 
da Sesap, com os Objetivos do De-
senvolvimento Sustentável (ODS) – 
Agenda 2030 – da Organização das 
Nações Unidas (ONU), contribuindo 
também para a garantia do cumpri-
mento dos princípios básicos do Sis-

tema Único de Saúde (SUS).
O objetivo é priorizar estratégias 

para redução da morte materna e na 
infância por causas evitáveis, além 
de contribuir para a reorientação 
das práticas assistenciais, sanitárias 
e, consequentemente, do modelo de 
atenção à saúde. “Este plano é fruto 
do diálogo constante, que é uma 
marca deste governo, e do desejo de 
mudar a forma de nascimento e aco-
lhimento em nossas maternidades”, 
ressaltou Maura Sobreira, secretária-
-adjunta da Sesap.

 O documento contém cinco di-
retrizes: Saúde Materna e Infantil na 
Atenção Básica; Vigilância em Saúde: 
Sistemas de Informação em Saúde e 
Comunicação; Gestão do Cuidado; 
Educação Permanente em Saúde; e 
Governança. Toda a construção foi 
elaborada de modo participativo, 
com envolvimento de técnicos de 
todas as coordenadorias da Sesap, 
regionais de saúde pública, unidades 
de saúde, Conselho Municipal das 
Secretarias de Saúde (Cosems), entre 
outros colaboradores.

No ano de 2020 o Rio Grande do 
Norte contabilizou 28 óbitos mater-
nos declarados, além de 489 óbitos 
em crianças menores de 1 ano. “A 
redução da mortalidade infantil e 
materna é ainda um grande desafio 
para os serviços de saúde, gestores e 
para a sociedade como um todo. 

A vigilância dos óbitos e nasci-
mentos é uma importante estratégia 
para redução da mortalidade mater-
na, infantil e fetal, contribuindo para 
melhorar o registro dos óbitos e nas-
cimentos, possibilitando a adoção 
de medidas pelos serviços de saúde, 
a fim de prevenir a ocorrência de 
óbitos evitáveis”, explicou Cipriano 
Maia. O grupo condutor da Rede de 
Atenção Materno-Infantil e a área 
técnica de Saúde da Mulher, segue 
trabalhando junto às regionais de 
saúde, avaliando os avanços obtidos.

Governo lança Plano para 
reduzir mortalidade materna

SAÚDE PÚBLICA

Trabalhadores informais e 
inscritos no Cadastro Único 
para Programas Sociais do 

Governo Federal (CadÚnico) nasci-
dos em fevereiro podem sacar, des-
de ontem, 3,  a primeira parcela do 
auxílio emergencial 2021. O dinhei-
ro havia sido depositado nas contas 
poupança digitais da Caixa Econô-
mica Federal em 9 de abril.

Os recursos também poderão 
ser transferidos para uma conta 
corrente, sem custos para o usuário. 
Até agora, o dinheiro apenas po-
dia ser movimentado por meio do 
aplicativo Caixa Tem, que permite 

o pagamento de contas domésticas 
(água, luz, telefone e gás), de bole-
tos, compras em lojas virtuais ou 
compras com o código QR (versão 
avançada do código de barras) em 
maquininhas de estabelecimentos 
parceiros.

Em caso de dúvidas, a central 
telefônica 111 da Caixa funciona de 
segunda a domingo, das 7h às 22h. 
Além disso, o beneficiário pode con-
sultar o site auxilio.caixa.gov.br.

O auxílio emergencial, infor-
ma a Agência Brasil, foi criado em 
abril do ano passado pelo governo 
federal para atender pessoas vul-

neráveis afetadas pela pandemia 
de covid-19. Ele foi pago em cinco 
parcelas de R$ 600 ou R$ 1,2 mil 
para mães chefes de família mono-
parental e, depois, estendido até 31 
de dezembro de 2020 em até quatro 
parcelas de R$ 300 ou R$ 600 cada.

Neste ano, a nova rodada de pa-
gamentos, durante quatro meses, 
prevê parcelas de R$ 150 a R$ 375, 
dependendo do perfil: as famílias, 
em geral, recebem R$ 250; a família 
monoparental, chefiada por uma 
mulher, recebe R$ 375; e pessoas 
que moram sozinhas recebem R$ 
150.

Trabalhadores nascidos em 
fevereiro podem sacar auxílio

EMERGENCIAL
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PRECISOU DE UMA ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA ESPECIALIZADA EM 
PRODUTOS ELETRÔNICOS E EM INFORMÁTICA
 OU SERVIÇO DE CHAVEIROS...

Av. Salgado Filho, 1567 - Lagoa Nova - Natal/RN | Em frente ao Midway Mall 

NATAL
ELETROINFOR

PROCURE A 
MANUTENÇÃO EM: TELEVISORES, 
DVD'S, NOTEBOOK, MICROONDAS.

REPARO EM IPHONE, SMARTPHONE 
E TABLET EM GERAL.

CHAVEIRO MÓVEL 24H E  
CÓPIA DE CHAVES EM GERAL.

CONFECÇCONFECÇÃO DE CARIMBOS E 
RECARGA DE CARTUCHO E DE TONER

Fale com a gente:
(84) 3211.8521 |       9 8843.0285             

Serviços de chaveiro:
(84) 9 9104.8841  | 9 8858.0334

R$10 RECARGA DE CARTUCHO
 PRETO OU COLOR 

ARQUIVO/AGÊNCIA BRASIL

O Conselho Brasileiro de Oftal-
mologia (CBO) e a Sociedade 
Brasileira de Glaucoma (SBG) 

lançaram nesta segunda-feira, 3,  a 
campanha nacional “24 Horas pelo 
Glaucoma”, cujo objetivo é conscien-
tizar a população sobre a importância 
do diagnóstico e do tratamento preco-
ces do glaucoma. 

Essa é uma doença que provoca a 
atrofia do nervo óptico, responsável 
por conectar o olho ao cérebro, inter-
rompendo, assim, a transmissão dos 
sinais entre esses dois órgãos e levando 
à cegueira. No geral, a doença ocorre 
devido ao aumento da pressão intra-
ocular. Trata-se de um processo lento, 
que pode progredir durante anos, até o 
aparecimento dos primeiros sintomas, 
informou o presidente do CBO, José 
Beniz Neto.

O ponto alto da campanha ocor-
rerá no dia 22 deste mês, antes da 
celebração do Dia Nacional de Com-
bate ao Glaucoma, comemorado a 
26 de maio, com a realização de uma 
maratona nas redes sociais. O vice-
-presidente do CBO, Cristiano Caixe-
ta, disse à Agência Brasil que no ca-
nal do CBO no You Tube, haverá em 
torno de oito módulos com debates 
relevantes para a população, sobre 
uso de medicamentos, regulação, 
acesso à saúde em função da ava-
liação do glaucoma, onde conseguir 
exames, entre outros temas.

Além disso, haverá dez salas de 
atendimento para a população com 
horário marcado, onde as pessoas po-
derão agendar sua teleorientação no 
período de 9h as 18h. Em salas priva-
das, as pessoas poderão conversar com 
médicos oftalmologistas e tirar dúvidas 

sobre o glaucoma. O evento conta com 
o apoio de várias entidades médicas e 
da sociedade civil, bem como de per-
sonalidades, como o ator Tony Ramos, 
os compositores Carlinhos Brown e Re-
nato Teixeira, o jogador da seleção de 
vôlei Lucão, entre muitos outros.”Isso 
ajuda muito a população, quando ouve 
uma pessoa pública falar”.

CEGUEIRA EVITÁVEL
O glaucoma é a principal causa de 

cegueira evitável no mundo, observou 
Cristiano Caixeta. “A partir do momen-
to em que você consegue trabalhar ou 
diagnosticar precocemente o indiví-

duo, você evita que esse paciente evo-
lua para cegueira”. O ideal é conseguir 
diagnosticar a doença na atenção pri-
mária ou na atenção básica, porque o 
paciente não perderá a visão e terá um 
tratamento adequado pela equipe de 
oftalmologia”. 

Segundo Caixeta, há perto de 1,5 
milhão de pessoas com glaucoma no 
Brasil, “fora a quantidade de pessoas 
não diagnosticadas”. No mundo, esti-
ma-se que em 2020 havia 80 milhões de 
pessoas com diagnóstico de glaucoma. 
Projeção da Associação Internacional 
de Prevenção da Cegueira (IAPB, do 
nome em inglês) indica que o total de 

pacientes com glaucoma em todo o 
mundo chegará a 111,8 milhões, em 
2.040, disse o oftalmologista, que é che-
fe desse serviço na Santa Casa de São 
Paulo.

A longevidade e o envelhecimento 
da população são fatores de risco para 
o glaucoma. A doença acomete, prin-
cipalmente, pessoas acima de 40 anos 
de idade. “Quando a gente entende 
que acima dos 40 anos eu tenho 2% da 
população com glaucoma e quando 
tenho uma população de 70 anos essa 
incidência é de 8%, é fácil observar que 
a idade é um fator de risco importante 
para essa doença”, observou Cristiano 

Caixeta.
O médico destacou, que quando se 

tem um parente de primeiro grau com 
glaucoma, a chance de uma pessoa de-
senvolver a doença é de sete a dez vezes 
maior do que uma pessoa que não teve 
ninguém na família diagnosticado com 
glaucoma. Por isso, Cristiano Caixeta 
destacou que é importante orientar a 
população para que não tenha medo e 
procure seu médico. 

“Na consulta, a pessoa deve infor-
mar ao oftalmologista que seu paren-
te teve glaucoma”. O especialista vai 
medir a pressão ocular, fazer exame de 
fundo de olho e “cuidar com carinho” 
porque, na fase inicial, é muito fácil tra-
tar a doença de forma correta. “A gente 
consegue controlar bem o glaucoma”. 
Reiterou que indo ao oftalmologista 
periodicamente, a pessoa diminui bas-
tante o risco.

TRATAMENTO
O tratamento do glaucoma é 

feito, primordialmente, à base de 
colírios, mas Cristiano Caixeta ad-
mitiu que podem também ser feitos 
procedimentos a laser para controlar 
a pressão ocular e, quando necessá-
rio, pode-se até pensar em cirurgias. 
“Você tem várias formas que vai es-
calonar de acordo com a gravidade e 
a necessidade de cada indivíduo”. Co-
mentou que, infelizmente, as pessoas 
não levam muito a sério a doença, 
porque “o glaucoma é silencioso. Na 
maioria das vezes não dói, não coça, 
não arde, não incomoda. Só que, por 
essa perversidade da doença, o glau-
coma é tão grave. Quando a pessoa 
percebe alguma coisa, já está em fase 
adiantada da doença”.

Campanha alerta para diagnóstico 
precoce para evitar o glaucoma
VISÃO | Ponto alto da campanha ocorrerá no próximo dia 22, antes da celebração do Dia Nacional de Combate ao Glaucoma, comemorado em 26 de maio, com a realização de uma 
maratona nas redes sociais, quando, no canal do YouTube do CBO, haverá uma séria de debates relevantes para a população sobre uso de medicamentos e outros temas afins

Glaucoma é principal causa de cegueira evitável no mundo e, segundo o médico Cristiano Caixeta, no Brasil há 1,5 milhão de pessoas doentes

A Polícia Civil do Rio concluiu 
o inquérito sobre a morte 
do menino Henry Borel, de 

4 anos, nesta segunda-feira, 3. O pa-
drasto do menino, o médico e vere-
ador Jairo Souza Santos Junior, o Dr. 
Jairinho (sem partido), e a mãe da 
criança, Monique Medeiros, foram 
indiciados por homicídio qualifica-
do, com emprego de tortura.

Os investigadores da 16ª DP pedi-
ram a prisão preventiva do casal. Eles 
estão cumprindo prisão temporária 
de 30 dias, desde o dia 8 de abril, de-
terminada pelo 2º Tribunal do Júri, 
por suspeitas de atrapalhar as inves-

tigações e ameaçar testemunhas.
O inquérito foi enviado para o 

Ministério Público, que vai decidir 
se denuncia o casal pelos mesmos 
crimes ou não.

Nesta segunda, Henry comple-
taria 5 anos. Em carta enviada a fa-
miliares, divulgada pelo Fantástico, 
Monique disse que Jairinho é um 
“homem ruim, doente, psicopata e 
esquizofrênico”. Em entrevista ao 
Metrópoles, o pai de Henry, Lionel 
Borel, afirmou que Jairinho é um as-
sassino.

O casal negou envolvimento no 
crime e alegou acidente doméstico. 

Mas laudos revelaram que o menino 
morreu por agressões que causaram 
23 lesões.

De acordo com as investigações, 
Jairinho dava bandas, chutes e pan-
cadas na cabeça do menino. O vere-
ador, Monique e a babá de Henry te-
riam mentido quando disseram que 
a relação da família era harmoniosa.

Na sexta-feira, 30,  a polícia indi-
ciou Jairinho pelo crime de tortura 
em outra investigação, que apurava 
agressões contra a filha de Natasha 
de Oliveira Machado, ex-namorada 
do político carioca. Hoje, a menina 
tem 13 anos. 

Caso Henry: polícia indicia Jairinho 
e Monique por tortura e homicídio

MORTE DE CRIANÇA
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EDITAL DE INTIMAÇÃO EM PROCEDIMENTO DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL 

PARA CIÊNCIA E CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS. 

EDITAL DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL - Processo nº 02/2021 
FÁTIMA ROVANE MEDEIROS Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Lajes/RN, na forma da lei etc. FAZ 
SABER a todos aqueles que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, aos AUSENTES, 
DESCONHECIDOS, EVENTUAIS INTERESSADOS, SEUS CÔNJUGES E/OU SUCESSORES, que na forma do art. 
216-A, da Lei nº 6.015/1973 e Provimento n. 65/2017 do Conselho Nacional da Justiça foi apresentado o pedido de 
TERTULIANO AIRES NETO (CPF/MF nº 103.771.744-91, CI. nº 879.471-SSP/PE), brasileiro, médico, filho de Pascoal 
de Queiroz Aires e Júlia Tereza de Melo Aires, nascido aos 27.01.1951, natural de Mossoró/RN; e a sua esposa, MARIA 
ZULEIDE CAVALCANTI AIRES (CPF/MF nº 369.309.114-53, CI. nº 906.445 – SSP/PE) brasileira, jornalista 
aposentada, filha de Rafael Alves Cavalcanti e Olindina Monteiro Cavalcanti, casados sob o regime de comunhão de 
bens  (conforme Certidão de Casamento expedida e assinada eletronicamente pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas 
Naturais de Recife – 2º Distrito - PE, em 09.03.2021, através da Central de Informações do Registro Civil, nos termos do 
provimento nº 46/2015 do CNJ, e materializada pelo Oficial do Serviço Notarial e Registral de Lajes/RN em 10.03.2021, 
registrado no Livro “B-07-Aux.”, às fls. 126, Termo nº 3825, contraído em 20.04.1979); com Escritura Pública de Pacto 
Antenupcial com Comunhão Total de Bens lavrada no 2º Serviço Notarial do Recife/PE (Lv. nº 941 (“T-2”), às fls. nº 62, em 
19/02/1979), devidamente  registrada no 6º Ofício de Notas de Natal/RN, no livro “3“ de Registro Auxiliar sob o nº 2467, em 
28.10.2020; residentes e domiciliados na Rua Engenheiro Bertholdo Gurgel, nº 212, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP: 
59.075-080; autuado em 16/04/2021, Processo nº 02/2021,  tendo por objeto o imóvel que assim se descreve e caracteriza: 
UMA PROPRIEDADE RURAL, denominada “SITIO RIACHO DA CABOCLA”, situada no município de Lajes/RN, medindo 
84,3945 hectares, encerrando num perímetro de 5.363,61m, apresentando os seguintes limites e confrontações: ao 
Norte, com o Espólio de João Ferreira Campos (Fazenda Barreiras); ao Sul, com Associação Desenvolvimento Rural Sustentável da 
Comunidade Velho Tomaz (Fazenda Velho Tomaz) e Espólio de Ozildo Amancio Pereira (Fazenda Velho Tomaz); ao Leste, com 
Carlos Antonio de Almeida; e, ao Oeste, Geraldo Fernandes (Sitio Barreiras). Inicia-se a descrição deste perímetro no 
vértice GBT-M-U405, de coordenadas Long: 36°17'05,827" W e Lat: 5°45'39,423" S; deste segue confrontando 
com SITIO BARREIRAS, matrícula 356, código INCRA 1740250050027, propriedade de GERALDO 
FERNANDES; com os seguintes azimutes e distâncias: 116°41' e de 630.06m até o vértice GBT-M-U980, de 
coordenadas Lon: 36°16'47,531" W e Lat: 5°45'48,635" S; deste segue confrontando com FAZENDA 
BARREIRAS DE JOAO, matrícula 835, código INCRA 1760440166243, propriedade de ESPOLIO DE JOAO 
FERREIRA CAMPOS; com os seguintes azimutes e distâncias:   116°48' e de 1714.32m até o vértice GBT-M-
U964, de coordenadas Lon: 36°15'57,802" W e Lat: 5°46'13,804" S; deste segue confrontando com FAZENDA 
SALGADINHO, matrícula 837, código INCRA , propriedade de CARLOS ANTONIO DE ALMEIDA; com os 
seguintes azimutes e distâncias: 194°28' e de 288.94m até o vértice CE3-P-2696, de coordenadas Lon: 
36°16'00,150" W e Lat: 5°46'22,911" S; 216°27' e de 66.27m até o vértice CE3-P-2695, de coordenadas Lon: 
36°16'01,430" W e Lat: 5°46'24,646" S; 234°13' e de 138.57m até o vértice C2O-P-12706, de coordenadas Lon: 
36°16'05,084" W e Lat: 5°46'27,283" S; deste segue confrontando com FAZENDA ASSOCIAÇAO VELHO 
TOMAZ, matrícula , código INCRA , propriedade de ASSOCIAÇAO VELHO TOMAZ; com os seguintes azimutes 
e distâncias: 302°14' e de 998.78m até o vértice E6U-M-0551, de coordenadas Lon: 36°16'32,539" W e Lat: 
5°46'09,935" S; deste segue confrontando com FAZENDA VELHO TOMAZ DE OZILDO, matrícula 370, código 
INCRA, propriedade de ESPOLIO DE OZILDO AMANCIO PEREIRA; com os seguintes azimutes e distâncias: 
302°15' e de 851.89m até o vértice CE3-P-2694, de coordenadas Lon: 36°16'55,952" W e Lat: 
5°45'55,132" S;   302°23' e de 400.13m até o vértice GBT-M-U406, de coordenadas Lon: 36°17'06,933" W e 
Lat: 5°45'48,154" S; deste segue pela faixa de domínio da(o) ESTRADA VICINAL, com os seguintes azimutes 
e distancias: 15°29' e de 113.26m até o vértice CE3-P-2693, de coordenadas Lon: 36°17'05,950" W e Lat: 
5°45'44,601" S; 11°03' e de 80.04m até o vértice CE3-P-2692, de coordenadas Lon: 36°17'05,451" W e 
Lat: 5°45'42,044" S;   351°49' e de 81.34m até o vértice GBT-M-U405, de coordenadas Lon: 
36°17'05,827" W e Lat: 5°45'39,423" S; ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas 
aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, tendo como DATUM o SIRGAS 
2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculadas no sistema local de coordenadas 
com origem do plano definido pela média das coordenadas (SGL – Sistema Geodésico Local). O requerente 
pleiteia o reconhecimento da USUCAPIÃO ORDINÁRIA, prevista no art. 1.242 do Código Civil, alegando a posse do imóvel 
por si e por seus antecessores, com justo título, há cerca de 29 (vinte e nove) anos.  O requerimento e a documentação 
completa que o acompanha permanecerão à disposição dos interessados para exame nesta Serventia, que funciona 
à Praça Manoel Januário Cabral, nº 180, centro, lajes/RN,  no horário  das 9:00 às  17:00 horas, de segunda a sexta-feira, fone 
(84) 3532-2194,  Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias corridos a contar da data de cada uma das duas publicações deste 
edital, sem que haja a apresentação de impugnação escrita, com as razões da discordância, será presumida a anuência ao 
pedido de reconhecimento da usucapião, e ensejará o seu imediato registro em nome do requerente,  como previsto no art. 
216-A, § 6º, da Lei nº 6.015/1973.  E, para que chegue ao conhecimento de todos aqueles eventualmente interessados e para 
que no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital.  

Lajes/RN, 30 de abril de 2021. 
 

A Oficial, Fátima Rovane Medeiros. 

 

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 

A DUNA ENERGIA S.A., inscrita sob o CNPJ 52.127.214/0003-99, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação da Licença de 
Simplificada (RLS), com prazo de validade até 22/04/2024, para Acesso a Estação Coletora Satélite de Ponta 
do Mel, localizado no Campo de Ponta do Mel, Município de Areia Branca/RN. 

Harvey David Gardner 
Diretor 

 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA OPERAÇÃO 

 
Evilázio de Araújo Souto, CPF: 873.580.934-53, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a LO para a extração de 
feldspato em uma área de 1,78 ha, com produção de 1.000,0 m³/mês, localizada no Sítio Favela/Galo 
Branco, s/n, Zona Rural, Equador – RN, CEP 59.355-000. 
 

EVILÁZIO DE ARAÚJO SOUTO 
PROPRIETÁRIO 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
F A N CONFECCOES LTDA, CNPJ 19.171.896/0001-08, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada para uma Facção de Peças 
do Vestuário, localizada na Rua Valentim Lopes, n° S/N, Ouro Branco/RN - CEP: 59.347-000. 

 
Francisco das Chagas Silva  

Proprietário 
 

 

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA 
 
FRIGORÍFICO SÃO JOSÉ EIRELI., (FRIGORÍFICO SÃO JOSÉ) CNPJ/MF: 37.975.632/0001-80, torna público 
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA, a Licença Prévia para atividade de abatedouro de animais bovinos, Localizada no Sítio Belém 
n°01, zona rural, CEP 59.300-000, Caicó/RN. 

 
JOSÉ MARDÔNIO DA SILVA JUNIOR 

Representante legal da empresa 
FRIGORÍFICO SÃO JOSÉ EIRELI 

 

NÚMEROS| Nas últimas 24 horas, segundo atualização divulgada nesta segunda-feira à noite pelo Ministério 
da Saúde, ocorreram 983 novos óbitos e ainda existem 3.654 casos de mortes que ainda são investigadas

As vidas perdidas para a 
pandemia da Covid-19 subi-
ram para 408.622 no Brasil, 

segundo a última atualização do 
Ministério da Saúde, divulgada na 
noite desta segunda-feira (3). Nas 
últimas 24 horas, foram registradas 
983 novas mortes em função da 
covid-19. Domingo (2), a soma de 
mortes contabilizada no sistema 
de dados da pandemia estava em 
407.639.

Ainda há 3.654 óbitos em in-
vestigação. Isso ocorre porque há 
casos em que um paciente morre, 
mas a causa segue sendo apurada 
mesmo após a declaração do óbito.

Já o total de pessoas infectadas 
desde o início da pandemia subiu 
para 14.779.529. 

De ontem para hoje, as secre-
tarias de Saúde acrescentaram às 
estatísticas 24.619 diagnósticos po-
sitivos. No domingo, o total de casos 
confirmados pelas autoridades de 
saúde era 14.754.910.

Ainda há no país 1.034.431 ca-
sos em acompanhamento. O termo 
é empregado para as pessoas infec-
tadas e com casos ativos de conta-
minação pelo novo coronavírus.

As informações do balanço do 
Ministério da Saúde são divulga-
das a cada dia no início da noite, a 
partir dos dados enviados pelas se-
cretarias estaduais de Saúde sobre 
novos casos e mortes registrados 
no dia.

Ainda conforme a atualização, 
o Brasil tem 13.336.476 pessoas que 
se recuperaram da covid-19 desde o 
início da pandemia. 

Isso equivale a 90,2% do total de 
pessoas que foram infectadas com 
o vírus.

Os números são em geral mais 
baixos aos domingos e segundas-
-feiras em razão da menor quanti-
dade de funcionários das equipes 
de saúde para realizar a alimenta-
ção dos dados. Já às terças-feiras, 
os resultados tendem a ser maiores 
pelo envio dos dados acumulados.

ESTADOS
O ranking de estados com mais 

mortes pela covid-19 é liderado por 

São Paulo (97.172), seguido do Rio 
de Janeiro (44.897), Minas Gerais 
(34.313), Rio Grande do Sul (25.165) 
e Paraná (-22.674). Já na parte de 
baixo da lista, com menos vidas 
perdidas para a pandemia, estão 
Roraima (1.513), Acre (1.522), Ama-
pá (1.561), Tocantins (2.587) e Ala-
goas (4.275).

VACINAÇÃO
Até o momento, foram distri-

buídos a estados e municípios 70,7 
milhões de doses de vacinas contra 
a covid-19. 

Deste total, foram aplicadas 
43,5 milhões de doses, sendo 29,6 
milhões da primeira dose e 13,9 mi-
lhões da segunda dose.

Pandemia segue crescendo 
e mortes por Covid-19 no 
Brasil chegam a 408.622

Vacinação ainda não consegue atingir índices razoáveis e novas mortes são registradas diariamente; estado de São Paulo lidera a lista

JOSÉ ALDENIR /  AGORA RN

SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA 
DA COVI-19 NO BRASIL
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PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO – LRO 
ANDREZA EZEQUIEL BERNARDES DA SILVA/ LAVA JATO SANTA RITA, CNPJ 40.207.200/0001-34, torna 
público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA a Licença de Regularização de Operação  para a atividade de Serviços de lavagem, 
lubrificação e polimento de veículos automotores, localizada na Avenida Augusto Gomes, n° 42, Centro, 
Montanhas/RN, CEP: 59.198-000. 
 

ANDREZA EZEQUIEL BERNARDES DA SILVA 
EMPRESÁRIA 

 
OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

Substituto – Matheus Oliveira Fagundes 
                               Rua Três Poderes, 270 – Loja 02 – Centro. CEP 59.178-000 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 
EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião extraordinário. 
Solicitantes: o Sr. JOSÉ LUIZ RIBEIRO e sua esposa, a Sra. VERA LUCIA RIBEIRO, brasileiros, casados entre si, ele 
aposentado, portador da Cédula de Identidade RG n° 8.555.376 e do CPF sob o n° 731.358.608-68, ela micro-
empreendedora, portadora da Cédula de Identidade RG n° 30.070.476-8 e  do CPF sob o n° 851.861.804-59, residentes e 
domiciliados na Avenida Baía dos Golfinhos, n° 976, Praia da Pipa, Tibau do Sul-RN, CEP n° 59.178-000, vem através do 
seu advogado, o Dr. Emanuel Afonso Godinho Braga de Menezes Lima, Português, casado, advogado, inscrito na 
OAB/RN n° 9456, com escritório profissional no Largo de São Sebastião, n° 73, Praia da Pipa, Tibau do Sul-RN. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua dos Marlins, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-
000, com 9.856,07m² (nove mil, oitocentos e cinquenta e seis metros e sete decímetros quadrados), imóvel com cadastrado 
junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, número 1.0101.034.03.1195.0000.0 e sequencial 
número 1.006943.7, CEP: 59.178-000.  tendo as seguintes confrontações: Partindo do ponto V1, de coordenadas N 
9.309.901,93m e E= 272.336,68m, segue confrontando com Rayssa Virela Queiroz com os seguintes azimutes e distâncias 
113º30´21´´ e 33,18m até o vértice V2, de coordenadas N 9.309.888,69 e E = 272.367,11m, 114º47´28´´ e 12,79m até o 
vértice V3, de coordenadas N 9.309.883,33 e E = 272.378,72m, 116º20´49´´ e 44,08m até o vértice V4, de coordenadas N 
9.309.863,77m e E = 272.418,22m, segue confrontando com Magda Maria Pimentel de Moraes Moura, com os seguintes 
azimutes e distâncias 237º55´41´´ e 22,70m até o vértice V5, de coordenadas N 9.309.851,72m e E = 272.398,98m, 
242º12´51´´ e 10,26m até o vértice V6, de coordenadas N 9.309.846,93m e E = 272.389,90m, 240º34´06´´ e 10,78m até o 
vértice V7, se coordenadas N 9.309.841,64m e E = 272.380,52m, 239º06´36´´ e 11,47m até o vértice V8, de coordenadas 
N9.309.835,74m e E = 272.370,67m, 238º36´38´´ e 35,19m até o vértice V9, se coordenadas N 9.309.817,42m e E = 
272.340,63m 234º46´44´´ e 8,56m até o vértice V10, de coordenadas N 9.309.812,48m e E = 272.333,64m, 149º05´15´´ e 
17,62m até o vértice V11, de coordenadas N 9.309.797,36m e E = 272.342,69m, 148º19´58´´ e 39,61m até o vértice V12, 
de coordenadas N 9.309.763,65m e E = 272.363,48m, segue confrontando com Gutemberg do Amaral Gurgel, com os 
seguintes azimutes e distâncias 258º19´01´´ e 8,88m até o vértice V13, de coordenadas N9.309.761,85m e E = 
272.354,78m, 251º39´31´´ e 4,84m até o vértice V14, de coordenadas N 9.309.760,33m e E = 272.350,19m, 246º49´01´´ e 
8,72m até vértice V15, de coordenadas N 9.309.756,90m e 272.342,18m, 240º26´21´´ e 6,68m até o vértice V16, de 
coordenadas N 9.309.753,60m e E = 272.336,36m, 239º07´58´´ e 13,44m até o vértice V17, de coordenadas N 
9.309.746,71m e E = 272.324,83m, 236º31´20´´ e 14,38m até o vértice V18, de coordenadas N 9.309.738,77 e E = 
272.312,84m, 236º02´01´´ e 6,73m até o vértice V19, de coordenadas N 9.309.735,01m e E = 272.307,25m, segue 
confrontando com rua projetada, com os seguintes azimutes e distâncias 318º19´27´´ e 12,94m até o vértice V20, de 
coordenadas N 9.309.744,68m e E 272.298,65m, 322º00´10´´ e 35,50m até o vértice V21, de coordenadas N 
9.309.772,65m e E = 272.276,80m, segue confrontando com Igor de Sousa Castro e Thiago Bernardino de Sousa Castro, 
com os seguintes azimutes e distâncias 41º16´01´´ e 8,85m até o vértice V22, de coordenadas N 9.309.779,30m e E = 
272.282,64m, segue confrontando com Gilda Barros da Silva, com os seguintes azimutes e distâncias 42º33´30´´ e 11,28m 
até o vértice V23, de coordenadas N 9.309.788,01m e E = 272.290,63m, segue confrontando com Analu Leme Scagnolato, 
com os seguintes azimutes e distâncias 41º56´14´´ e 11,78m até o vértice V24, de coordenadas N 9.309.796,77m e E = 
272.298,50m, segue confrontando com Marcelo de Lima Rodrigues, com os seguintes azimutes e distâncias 40º05´12´´ e 
21,24m até o vértice V25, de coordenadas N 9.309.813,02m e E = 272.312,18m, 333º04´35´´ e 55,35m até o vértice V26, 
de coordenadas N 9.309.862,37m e E = 272.287,11m, segue confrontando com Rua dos Marlins com as seguintes 
azimutes e distâncias, 68º54´44´´ e 26,72m até o vértice V27, de coordenadas N 9.309.871,98m e E = 272.312,04m, 
59º15´05´´ e 3,43m até o vértice V28, de coordenadas N 9.309.873,73m e E = 272.314,98m, 49º14´09´´ e 5,46m até o 
vértice V29, de coordenadas N 9.309.877,30m e E = 272.319,12m, 40º09´00´´ e 19,85m até o vértice V30, de coordenadas 
N 9.309.892,47m e E = 272.331,92m 26º44´30´´e 10,59m até o vértice V1, ponto inicial da descrição deste perímetro .   
Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 90.107,40. Os requerentes alegam o exercício pleno 
da posse do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. Gutemberg do Amaral Gurgel, a Sra. Rayssa Virela 
Queiroz, o Sr. Thiago Bernardino de Sousa Castro, bem como terceiros eventualmente interessados cientes da 
tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  
apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento 
extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação 
completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área 
superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros 
direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou 
confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo 
requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência 
ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

 
Tibau do Sul/RN, 04.05.2021 

 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLICITAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

INAMAR INDUSTRIA DE ÁGUA MINERAL LTDA, inscrito no CNPJ: 05.413.415/0001-00, torna público que 
está requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA a Renovação de Licença Simplificada para a atividade de Extração e Envase de Água Mineral em 
favor do empreendimento localizado na ROD ESTADUAL 304 KM 10, 26 – POVOADO BOCA DA ILHA – 
Extremoz/RN. 

Maria Alice Barreto L Barros – Diretora 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
JATOBA MADEIRAS LTDA, 41.264.192/0001-20, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada (LS) 
para Comércio varejista de artefartos de madeira, localizado no municípios de São José do Mipibú/RN.  
 

Mauriberto Freire Dias  
Sócio-administrador 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO 

 
M DOS SANTOS INCORPORADORA LTDA, CNPJ: 18.317.333/0001-04, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de 
Instalação e Operação-LIO, com Validade – 10/01/2027, para Loteamento denominado Caminho dos Ventos, 
composto por 760 lotes, num terreno de 27,07ha, localizado na Rua Projetada, S/N, Loteamento Caminho dos 
Ventos, Centro, Jandaira/RN. 

 
JOÃO PAULO NUNES SANTOS 

SOCIO-ADMINISTRADOR 

 

FISCALIZAÇÃO | Semurb detectou aglomerações na praia de Ponta Negra e também foi acionada por 
moradores de condomínio, que reclamavam da fumaça que saía da churrasqueira de uma lanchonete

O primeiro � m de semana do mês 
de maio foi marcado com mui-
tas aglomerações na Orla da 

Praia de Ponta de Negra. É o que apon-
ta a Secretaria Municipal de Meio Am-
biente e Urbanismo. O feriadão do dia 
1º de maio foi de muito trabalho para 
a � scalização da Semurb e resultou em 
20 noti� cações, um auto de infração e 
muita orientação ao público que aglo-
meravam em diversos pontos na zona 
Sul de Natal.

Segundo o supervisor de � scaliza-
ção ambiental da Semurb, que esteve 
no plantão, Felipe Oliveira, o trabalho 
foi mais intenso no domingo (2), pois 
se concentrou em � scalizar os esta-
belecimentos comerciais e quiosques 
da Orla de Ponta Negra. Além disso, 
checaram também os serviços de ali-
mentação com capacidade acima de 
300m2, como quiosques, lanchonetes, 
restaurantes e food parks, que segun-
do o Decreto Estadual n° 30.516/2021, 
podem funcionar aos domingos, até 
às 15h. O trabalho da � scalização no 
domingo resultou em 20 noti� cações 
a estabelecimentos comerciais, quios-
ques, pontos de locação de mesas e 
cadeiras, que estavam abertos e além 
disso ocupavam irregularmente a faixa 
de areia de Ponta Negra, o que também 
não é permitido.

“No total, foram lavradas vinte no-
ti� cações a estabelecimentos diversos, 
incluindo quiosques e pontos de loca-
ção de mesas e cadeiras, que estavam 
funcionando em desacordo com o 

Decreto, inclusive, fazendo uso da faixa 
de areia com equipamentos de praia, 
como mesas, guarda-sóis e cadeiras. A 
Cavalaria da Polícia Militar já havia, no 
período da manhã, dispersado as aglo-
merações em diversos pontos da Orla, 
porém, à tarde foram identi� cados 
muitos outros focos de aglomerações. 
Infelizmente mesmo com a dispersão 
as pessoas insistiam em retornar ao 
local”, enfatizou Felipe Oliveira.

 No sábado (1), foi feita uma vis-
toria a pedido da 45ª Promotoria de 
Justiça e Defesa do Meio Ambiente, do 
MPRN, em uma pani� cadora no bairro 
de Pajuçara, zona Norte de Natal, se ela 
estava fazendo uso de um forno, que 
estava gerando muita fumaça e preju-

dicando o meio ambiente. Lá, os � scais 
foram impedidos de realizar a vistoria 
no prédio porque o proprietário não 
permitiu a entrada.

Outra ocorrência similar ocorreu 
no bairro de Capim Macio, zona Sul da 
cidade, onde um proprietário de uma 
lanchonete, que já havia sido noti� ca-
do por não fazer uso de � ltro na chami-
né da churrasqueira e não ter corrigido, 
recebeu o auto de infração ambiental, e 
como penalidade desta vez, teve o uso 
da churrasqueira interditada.

“Moradores de um condomínio ao 
lado da lanchonete reclamavam da 
alta quantidade de fumaça, que estava 
invadindo diversos andares do prédio, 
tudo isso por conta da chaminé da lan-
chonete que foi instalada de maneira 
incorreta. Fomos lá anteriormente, 
noti� camos o proprietário e orien-
tamos ele para resolver o problema, 
mas infelizmente ele não cumpriu e 
tivemos que lavrar o auto de infração e 
interditar a churrasqueira”, comentou 
Oliveira. Ainda de acordo com Felipe, 
a Lei 4.100 de 1992 que dispõe sobre o 
Código do Meio Ambiente de Natal, é 
bem clara no art. 117 que trata sobre 
a poluição de qualquer natureza que 
possa trazer danos à saúde ou ameaçar 
o bem-estar do indivíduo ou da coleti-
vidade.

Nos � ns de semana e feriados, caso 
a população presencie alguma cena 
de aglomeração ou outra situação que 
viole as regras, basta denúncia pelo ca-
nal 24h do Ciosp, telefone 190.

Início de maio foi marcado 
por aglomerações na orla 
marítima da capital do RN

Ocupação irregular, com uso de cadeiras e mesas na faixa da areia da praia, também foi combatida pela equipe de fiscalização da Semurb

DIVULGAÇÃO/SEMURB

Foram lavradas 
vinte notificações a 
estabelecimentos diversos, 
incluindo quiosques e pontos 
de locação de mesas e 
cadeiras, que estavam 
funcionando em desacordo 
com o Decreto ”

“
FELIPE OLIVEIRA
FISCAL DA SEMURB
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JOÃORICARDOCORREIA
Dinheirama

O plenário do Supremo Tribunal 
Federal julgará, no próximo dia 13, a 
correção do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS). A decisão 
poderá render uma “bolada” para 
quem trabalhou de carteira assinada 
entre 1999 e 2013. Isso porque, nesse 
período, o FGTS era corrigido pela 
Taxa Referencial (TR), mais 3% de 
juros ao ano, e não acompanhava a 
in� ação.

Dinheirama 2
Se esse dinheiro cair nos bolsos de 

milhares de trabalhadores, não duvido 
que vai ter gente até acendendo 
vela para os ministros do Supremo e 
batizando os meninos com os nomes 
dos togados. Tem gente que muda de 
ideia rapidinho quando pega no Real.

Marfi m
A Polícia Federal cumpriu, nesta 

segunda-feira, 3, em São Paulo, dois 
mandados de busca e apreensão 
expedidos no âmbito da operação 
“Airâvata”, que investiga o comércio 
ilegal de mar� m de elefantes no 
Brasil. O nome da ação faz referência 
a Airâvata, considerado rei dos 

elefantes na mitologia hindu.

Marfi m2
O trabalho da PF é 

desdobramento das investigações 
feitas pela operação “Internacional 
� under”, de� agrada em 2020, em 
conjunto com a Interpol e com a 
Organização Mundial das Aduanas. 

Cerveja
Em 2020, com a abertura da 

primeira fábrica no Acre, todos 
os estados do Brasil registraram 

ter ao menos uma cervejaria. O 
Anuário da Cerveja 2020 mostra 
que o país atingiu o total de 
1.383 cervejarias registradas no 
Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa).

Cerveja 2
O montante mostra um 

crescimento de 14,4% em relação 
a 2019. Em 2020, foram registradas 
204 novas cervejarias e outras 30 
cancelaram os registros, o que 
representa um aumento de 174 
cervejarias. Os estados com maior 
número de estabelecimentos 

registrados foram São Paulo (285) e 
Rio Grande do Sul (258).

Constatação
Quando alguém responde quase 

tudo que lhe perguntam com um 
sonoro “com certeza”, essa pessoa até 
pode ter certeza de algo, mas a falta 
de vocabulário é o que sobressai.

Habitat
Agradeço ao jornalista Alex Viana, 

pelo convite para que eu retornasse à 
versão impressa do Agora RN.

JOÃORICARDO

ANTONIO CRUZ/AGÊNCIA BRASIL

O ministro Ricardo Lewandoswk, 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF), disse nesta segunda-fei-

ra (35) que gestores públicos podem 
responder a ações de improbidade ad-
ministrativa caso atrasem a aplicação 
da segunda dose das vacinas contra a 
Covid-19.

Para Lewandowski, os governa-
dores podem promover alterações e 
adequações ao Plano Nacional de Vaci-
nação para que seja adaptado às suas 
realidades locais, mas devem assegurar 
que tais medidas não prejudiquem a 
garantia de aplicação da segunda dose 
a quem já recebeu a primeira.

“Isso sem prejuízo do escrupuloso 
respeito ao prazo estabelecido pelos fa-

bricantes das vacinas – e aprovado pe-
la Anvisa – para a aplicação da segunda 
dose do imunizante naquelas pessoas 
que já receberam a primeira, sob pe-
na de frustrar-se a legítima con� ança 
daqueles que aguardam a complemen-
tação da imunização, em sua maioria 
idosos e portadores de comorbidades, 
como também de � car caracterizada, 
em tese, a improbidade administrativa 
dos gestores da saúde pública local, 
caso sejam desperdiçados os recursos 
materiais e humanos já investidos na 
campanha de vacinação inicial”, diz 
trecho da decisão.

A manifestação consta de decisão 
proferida para interromper sentença 
do Tribunal de Justiça do Rio que vali-

dou decreto estadual o qual alterava a 
ordem de prioridades do imunizante 
– na ocasião, o ministro decidiu sus-
pender a prioridade de professores e 
policiais na vacinação contra o corona-
vírus no estado.

A liminar de Lewandowski cessa a 
decisão do Tribunal de Justiça que vali-
dou o decreto até o plenário do Supre-
mo discutir o caso. A medida prevê a 
ordem original dos grupos prioritários, 
estipulada pelo Ministério da Saúde, no 
Plano Nacional de Operacionalização 
da Vacinação (PNO) contra a Covid-19.

De acordo com o Ministério da 
Saúde, pessoas com comorbidades, ou 
seja, outras doenças, devem ser imuni-
zadas antes dessas categorias.

Lewandowski: gestor pode ser 
punido por atrasar a vacinação 
ALERTA | Ministro do Supremo Tribunal Federal explica que governadores podem promover alterações e 
adequações ao Plano Nacional de Vacinação, desde que não comprometam aplicação da segunda dose

Liminar do ministro Ricardo Lewandovski põe fim a decisão do Tribunal de Justiça que validou decreto até plenário do Supremo discutir o caso

A produção da Bacia de Santos 
ultrapassou, pela primeira 
vez, 70% da produção nacio-

nal de petróleo, registrando a maior 
participação relativa na série his-
tórica e a sexta maior, até hoje, em 
valores absolutos. No total, foram 
produzidos 2,56 milhões de barris 
de óleo equivalente por dia, (MMbo-
e/d), sendo aproximadamente 1,993 
MMbbl/d (milhão de barris por dia) 
de petróleo e 90 MMm3/d (milhões 
de metros cúbicos por dia) de gás 
natural.

O resultado consta do Boletim 
Mensal da Produção de Petróleo e 
Gás Natural do mês de março de 
2021, que traz os dados consolidados 
da produção nacional no período. O 
boletim foi divulgado nesta segun-
da-feira (3) pela Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustí-
veis (ANP).

A produção nacional foi de cerca 
de 2,844 MMbbl/d de petróleo e 126 
MMm3/d de gás natural, totalizan-
do 3,637 MMboe/d. Na comparação 
com o mês anterior, houve aumento 
de 0,9% na produção de petróleo e 
redução de 3,9% na de gás natural. Já 
na comparação com março de 2020, 
houve redução de 4,3% no petróleo e 
aumento de 3,6% no gás natural.

PRÉ-SAL E GÁS NATURAL
A produção do pré-sal foi de 

2,097 MMbbl/d de petróleo e 89,4 
MMm3 de gás natural, totalizando 
2,660 MMboe/d. Houve aumento de 
2,4% em relação ao mês anterior e 
de 6,7% se comparada à do mesmo 
mês em 2020. A produção do pré-sal 
teve origem em 118 poços e corres-
pondeu a 73,1% do total produzido 
no Brasil, alcançando o maior per-
centual já registrado em relação ao 
total nacional.

Em março, o aproveitamento de 

gás natural foi de 97,5%. Foram dispo-
nibilizados ao mercado 50,1 MMm3/
dia.

PRODUÇÃO E DESTAQUES
Em março, os campos maríti-

mos produziram 96,7% do petróleo 
e 86,5% do gás natural. Os campos 
operados pela Petrobras responde-
ram por 94,5% do petróleo e do gás 
natural produzidos no Brasil.

O campo de Tupi, no pré-sal da 
Bacia de Santos, foi o maior produtor 
de petróleo e gás natural em março, 
registrando 862 MMbbl/d de petró-
leo e 40,2 MMm3/d de gás natural. 

A plataforma Petrobras 75, pro-
duzindo no campo de Búzios por 
meio de quatro poços a ela interli-
gados, foi responsável por 154,372 
Mbbl/d de petróleo e a instalação 
com maior produção.

A instalação Polo Arara, com os 
campos de Arara Azul, Carapaúna, 
Cupiúba, Rio Urucu e Sudoeste Uru-
co, por meio de 32 poços a ela interli-
gados, produziu 7,202 MMm3/d e foi 
a instalação com maior produção de 
gás natural.

Bacia de Santos ultrapassa 
70% da produção nacional

ANP divulgou boletim com o resultado

DIVULGAÇÃO

PRIMEIRA VEZ



Seis brasileiros avançaram às oi-
tavas de final da etapa Margaret 
River (Austrália)´do Circuito 

Mundial na madrugada desta segun-
da-feira (3) e se juntaram à gaúcha 
Tatiana Weston-Webb, classificada no 
último sábado (1º). Seguem na disputa 
os campeões mundiais Gabriel Medina 
e Ítalo Ferreira - líder e vice no ranking 
mundial, respectivamente - Caio Ibelli, 
Filipe Toledo, Jadson André e Peterson 
Crisanto. Logo mais, às 20h (horário de 
Brasília), ocorre a primeira chamada 
das baterias das oitavas. 

Primeiro brasileiro a se classificar, 
o paranaense  Peterson Crisanto levou 
a melhor sobre o australiano Owen 
Wright: venceu por 14,76 contra nota 
12,60 do adversário. Hoje à noite, Cri-
santo duela com o havaiano John John 
Florence, terceiro colocado no ranking 
da World Surf League (WSL). Florence 
é bicampeão em Margaret River e tirou 
domingo (2) a primeira nota dez na dis-
puta masculina. 

“Eu gosto quando o mar está gran-
de assim, porque consigo mostrar o 
meu surfe, ainda mais contra o Owen 
[Wright] que é um ótimo competidor”, 
disse Crisanto em depoimento ao site 
da WSL.

O bicampeão Gabriel Medina con-
seguiu vencer de virada o  australiano 
Connor O’Leary. O brasileiro passou 
sufoco no início da bateria, ficando 
atrás 1,9 ponto de O’Leary, mas desceu 
boas ondas e concluiu a disputa com 
14,97 contra 11,57 do australiano. O 
próximo adversário de Medina será o 
havaiano Seth Moniz. 

“Agora é seguir passo a passo, bate-
ria por bateria, porque todo mundo no 

circuito é difícil de enfrentar, então vou 
manter meu foco”, afirmou Medina.

O atual campeão Ítalo Ferreira, de 
acordo com a Agência Brasil, sobrou 
diante do veterano Adrian Buchan, da 
Austrália. O potiguar alcançou 15,57 
contra 10,50 de Buchan. Ítalo disputará 
vaga nas quartas contra o compatriota 
Caio Ibelli, que foi semifnalista da eta-
pa australiana em 2019. Caio superou o 
francês Michel Bourez.
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CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

MS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, inscrito no CNPJ Nº 10.797.331/0001-58 torna 
público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - 
IDEMA a RLO para Posto de Combustível, localizado na Av. Wilson Rosado, S/N, Bairro Abolição, CEP: 
59.612-625, Mossoró/RN. 
 

SÉRGIO LEITE DE SOUSA 
SÓCIO ADMINISTRADOR 

 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

NERY & CIA LTDA, CNPJ: 08.385.213/0001-90, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de Operação - LO, com validade: 
28/04/2027, para Armazenamento e revenda de GLP, Classe V, com capacidade total de armazenamento de 
24.960kg de GLP, localizado na Av. Seridó, 977, Caicó/RN. 

 
ALEX AYRES NERY 

SÓCIO-ADMINISTRADOR 
 

 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 
Phoenix Óleo & Gás Natural LTDA, CNPJ 32.528.443/0001-46, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença Simplificada (LS) 
para 01 (um) Acesso ao poço petrolífero de código 1-GALP-0042-RN, medindo 578,31 metros de 
extensão, localizada no Campo Periquito Norte, Zona Rural dos Municípios de Upanema e Governador 
Dix-Sept Rosado/RN. 

Ana Claudine de Melo Lago 
Diretora Administrativa 

 

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

POSTO PINHEIRO BORGES LTDA, CNPJ: 08.277.717/0005-10 torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a concessão da Renovação 
de Licença de Operação Nº 2019-132276/TEC/RLO-0067, com validade até 15/08/2025, para uma empresa 
que realiza Transporte de Cargas Perigosas, localizada na Av. Piloto Pereira Tim, nº 316, BR 101, Zona 
Urbana, CEP: 59.150-000, Parnamirim/RN. 
 

Eduardo Pinheiro Borges 
Proprietário 

 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO OPERAÇÃO 
 

S Pereira do Nascimento, CNPJ: 02.661.878/0001-01, torna-se Público que recebeu do instituto de 
desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de Regularização 
de Operação para Armazenagem e revenda de recipientes transportáveis de Gás liquefeito de Petróleo (GLP), 
Localizado na Rua Conrado Antônio Cavalcante, Nº 126, Centro de Arês-RN. 

Severino Pereira do Nascimento 
Proprietário 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
TOPGENE BIOTECNOLOGIA E AGRICULTURA LTDA, CNPJ 25.239.598/0002-88, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema 
a Licença Simplificada (LS) para a atividade de produção de mudas e outras formas de propagação vegetal, 
localizada na Fazenda Famosa, S/N, CEP 59.678-000, Zona Rural, Tibau/RN. 

 
Richard August Muller 

Sócio-Diretor 
 

 
PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA 

 
WILIAM ROBERTO KOYANAGUI, inscrito no CPF: 137.810.732-20, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença Prévia 
– LP, para a instalação de um Posto de Revenda de Combustíveis, localizado às margens da Rodovia BR 304, 
Km 131, S/N, Sítio Bom Negócio, Município de Itajá – RN.  
 

WILIAM ROBERTO KOYANAGUI 
Proprietário 

 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

MIPIBU COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS DOMINGOS LTDA, CNPJ: 38.086.050/0001-06, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o 
pedido de Licença de Operação - LO, com validade: 29/04/2027, para Revenda de combustíveis líquidos, 
com capacidade de 90m3, Localizado na Rodovia RN365, S/N, Lote Novo Paraiso, Lote: 151, Quadra G, Zona 
de expansão, São José de Mipibu/RN. 
 

MARCOS DOMINGOS DA SILVA FILHO 
SÓCIO-ADMINISTRADOR 

 

Surfistas brasileiros “voam” nas ondas e voltam a ser destaques no cenário internacional

Surfe: seis brasileiros avançam às 
oitavas de final de Margaret River

AUSTRÁLIA

BIOSSEGURANÇA| Organização do evento garante que manterá todos os protocolos de segurança, que vão 
permitir tranquilidades a todos os envolvidos e acesso do público local será permitido às Vilas Sertões

Eleita diversas vezes como uma 
das praias mais bonitas do mun-
do, a praia da Pipa/RN, no mu-

nicípio de Tibau do Sul, foi o cenário 
escolhido para a largada da 29ª edição 
do Rally dos Sertões, considerado o 
maior rally das Américas. A ação do 
Governo do RN vem para contribuir de 
forma segura na retomada do turismo 
e da economia do Estado. O anúncio 
oficial ocorreu no domingo (2), ao vivo, 
durante o programa Show do Esporte, 
na Band. A titular da Setur/RN, Aninha 
Costa e o CEO dos Sertões, Joaquim 
Monteiro, participaram do anúncio. 

A competição offroad ocorrerá de 
13 a 22 de agosto, percorrendo cerca de 
5 mil km de trajeto que será baseado 
no tema “Sertões 100% Sertão”. Partin-
do do litoral sul do Rio Grande Norte, 
os competidores encontrarão cenários 
fascinantes, que unem o sertão ao lito-
ral.    

Sediar a largada é muito impor-
tante, pois as equipes, competidores e 
turistas, ficam em média de 5 a 7 dias 
antes do início do evento na cidade, 
movimentando a economia local. 
“Foram meses de negociações, a go-
vernadora professora Fátima Bezerra 
participou de reuniões conosco em 
São Paulo, pois vislumbramos a visibi-

lidade nacional e internacional que ele 
trará para o Rio Grande do Norte, em 
diferentes plataformas. Uma ação que 
vai impulsionar o turismo nesse pro-
cesso de retomada. Além de posicionar 
o RN como destino preparado para 
receber eventos esportivos de grande 
porte”, ressaltou Ana Maria da Costa, 
secretária de Turismo do RN. 

BIOSSEGURANÇA
A organização do Sertões man-

terá todos os protocolos de seguran-
ça que permitirão a realização do 
evento. Neste ano, a ideia é realizar a 
Maior Rally das Américas em forma-
to semi-bolha, garantindo o acesso 
controlado do público local às Vilas 
Sertões. Com a implantação do pro-
tocolo de segurança ano passado, a 
organização acumulou larga experi-
ência no cumprimento das normas 
estabelecidas pelas autoridades sa-
nitárias.

Perícia dos pilotos e velocidade terão como cenário Pipa, praia internacionalmente famosa

Competição: largada do Rally dos 
Sertões 2021 será da praia da Pipa 

DIVULGAÇÃO/SETUR

FERNANDO FRAZÃO / AGÊNCIA BRASI
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO AOS INTERESSADOS
AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO Nº 02910005.003135/2019-31 DETRAN

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021

O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 
NORTE, através de seu Pregoeiro (a), torna público o certame licitatório, na modalidade 
Pregão Eletrônico, tipo MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE ÚNICO, que tem como 
objeto contratação de empresa destinada a contratação de empresa destinada a 
prestação de forma contínua, dos serviços de Vigilância armada, vigilância 
desarmada e vigilância armada móvel motorizada, com uso de rádios HT de 
comunicação, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital 
e seus anexos. A sessão pública será realizada no dia 13 de maio de 2021, às 10:00 horas 
(horário de Brasília) através da website: https://licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp (Código 
identificador do Banco do Brasil nº 869690). O Edital poderá ser adquirido através do 
site https://www.licitacoe-e.com.br/aop/index.jsp. Qualquer informação poderá ser obtida 
através do e-mail cpldetran@rn.gov.br ou cpldetranrn@gmail.com.

Natal/RN, 28 de abril de 2021
Silvia Augusta Barbalho Guimarães

Pregoeira Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO DO RODRIGUES/RN

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 076/2021 – MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL

A Pregoeira do Município de Alto do Rodrigues/RN, CNPJ nº 08.184.111/0001-07, irá realizar licitação 
no dia 14/05/2021 às 08h00min. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, 
PLANTÕES DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, PARA ATENDER 
AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE ALTO DO RODRIGUES/RN. Encontra-se no site, 
http://www.altodorodrigues.rn.gov.br, o edital na integra.

Kauysa Valquíria Ferreira Isac
Pregoeira Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN

AVISO DE LICITAÇÃO - PE SRP 012/2021
EXCLUSIVO ME/EPP/MEI

Pregão Eletrônico N.º 012/2021 - eventual aquisição de Gêneros Alimentícios para formação de 
Kits da Alimentação Escolar - data da sessão - 18/05/2021 as 08:01 (oito horas e um minuto) - 
(Horário de Brasília). Informações: (cplabedital@gmail.com), (http://areiabranca.rn.gov.br/editais) e 
no Portal de Compras Públicas - (www.portaldecompraspublicas.com.br). 

Areia Branca/RN, 03 de Maio de 2021
Antônio Lopes Neto - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN

AVISO DE LICITAÇÃO - PE SRP 013/2021
EXCLUSIVO ME/EPP/MEI

Pregão Eletrônico N.º 013/2021 - aquisição de Equipamentos Permanentes para o Centro 
Especializado de Reabilitação (CER) - data da sessão - 17/05/2021 as 08:01 (oito horas e um minuto) 
- (Horário de Brasília). Informações: (cplabedital@gmail.com), (http://areiabranca.rn.gov.br/editais) e no 
Portal de Compras Públicas - (www.portaldecompraspublicas.com.br).

Areia Branca/RN, 30 de Abril de 2021
Antônio Lopes Neto - Pregoeiro

CONCRETO REDIMIX POTYGUAR LTDA.
CNPJ (MF) 04.354.602/0001-06 - NIRE nº 24 2 0033543 0

Reunião de Sócios Cotistas - Edital de Convocação
Ficam os senhores cotistas da Concreto Redimix Potyguar Ltda., convocados para se reunirem no 
dia 12 de maio de 2021, às 13:00 horas, em primeira chamada e às 13:15 horas em segunda 
chamada e de modo digital em função da pandemia Covid-19, através da plataforma de 
videochamadas “Zoom”, cujo link será encaminhado após a confirmação de presença através do 
e-mail: assembleia.tmc.2021@gmail.com, devendo no mesmo ato informar o nome completo, RG, 
CPF e e-mail do solicitante, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 01. Tomar conhecimento, 
discutir e aprovar o balanço social encerrado em 31 de dezembro de 2020. 

Mossoró, 30 de abril de 2021. Eneida Melo Cruz - Administradora

CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL 
 

A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que recebeu Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Renovação de Licença Simplificada Nº 2020-153679/TEC/RLS-0261, com prazo de validade até 26/04/2024, 

em favor de 01 (um) Acesso ao poço petrolífero de código 8-BR-0055-RN e coordenadas de início 
(9.387.442,00 mN; 691.148,00 mE) e término (9.387.455,00 mN; 691.046,00 mE), localizada no Campo de 
Produção de Brejinho (BR), município de Upanema/RN. 

 Renovação de Licença de Operação Nº 2021-159467/TEC/RLS-0060, com prazo de validade até 
21/08/2024, em favor de 01 (um) Acesso ao poço petrolífero de código 1-LBJ-0001-RN e coordenadas de 
início (9.383.569,00 mN; 678.044,00 mE) e término (9.383.286,00 mN; 678.400,00 mE), localizada no 
Campo de Produção de Leste de Baixa do Juazeiro (LBJ), município de Upanema/RN. 

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente Administrativo/Financeiro 

 

         SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE LAJES - RN 
Fátima Rovane Medeiros – Tabeliã Pública 

Praça Manoel Januário Cabral, 180 - Centro - Lajes/RN – CEP 59.535-000 
Fone (84) 3532-2194 – (84) 99925-4559 - Email: cartoriodelajes@yahoo.com.br 

 
EDITAL DE INTIMAÇÃO EM PROCEDIMENTO DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL 

PARA CIÊNCIA E CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS. 

EDITAL DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL - Processo nº 01/2021 
FÁTIMA ROVANE MEDEIROS Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Lajes/RN, na forma da lei etc. FAZ 
SABER a todos aqueles que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, aos AUSENTES, 
DESCONHECIDOS, EVENTUAIS INTERESSADOS, SEUS CÔNJUGES E/OU SUCESSORES, que na forma do art. 
216-A, da Lei nº 6.015/1973 e Provimento n. 65/2017 do Conselho Nacional da Justiça foi apresentado o pedido de 
ARNALDO MARQUES FERNANDES (CPF/MF nº 312.059.254-49, CI. Nº 457.764 – SSP/RN), brasileiro, aposentado, 
nascido aos 11.02.1942, natural de Angicos/RN, casado sob o regime da comunhão de bens (conforme Certidão 
de Casamento expedida aos 29.09.2020, pelo Serviço Notarial e Registral de Lajes/RN (Lv. B-01 AUX., às fls. 09v, 
Termo nº 15, contraído em 30.09.1967); e sua esposa, a Sra. FRANCISCA PEREIRA FERNANDES (CPF/MF nº 
430.350.514-53, CI. Nº 672.677 – SSP/RN), brasileira, do lar, nascida aos 24.01.1947, natural de Lajes/RN), 
residente e domiciliado na Rua Luiz Cid, nº 96, Centro, Lajes/RN, CEP: 59.535-000; autuado em 12/02/2019, 
Processo nº 01/2021,  tendo por objeto o imóvel que assim se descreve e caracteriza: UMA PROPRIEDADE RURAL, 
denominada “FAZENDA BARREIRAS”, situada no município de Lajes/RN, medindo 17.1395 hectares, encerrando 
num perímetro de 4.894,75 m, apresentando os seguintes limites e confrontações: ao Norte, com Geraldo 
Fernandes; ao Sul, com Espólio de Ludonias José Fernandes; ao Leste, com Estrada Vicinal; e, ao Oeste, com Espólio de 
Joaquim José Fernandes. GLEBA 1 0,3813: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice GBT-M-U066, de 
coordenadas Long: 36°16'44,902" W e Lat: 5°45'01,380" S; deste segue confrontando com FAZENDA 
BARREIRAS, matrícula , código INCRA, propriedade de GERALDO FERNANDES; com os seguintes 
azimutes e distâncias: 124°22' e de 58.00m até o vértice GBT-M-U067, de coordenadas Lon: 
36°16'43,346" W e Lat: 5°45'02,446" S;  deste segue pela faixa de domínio da(o) ESTRADA VICINAL, 
com os seguintes azimutes e distâncias: 223°26' e de 75.14m até o vértice GBT-M-U064, de 
coordenadas Lon: 36°16'45,025" W e Lat: 5°45'04,222" S;  deste segue confrontando com 
FAZENDA BARREIRAS ,  matrícula, código INCRA, propriedade de ESPOLIO DE LUDONIAS 
JOSE FERNANDES ,  com os seguintes azimutes e distâncias: 300°45' e de 43.18m  até o 
vértice GBT-M-U063, de coordenadas Lon: 36°16'46,231" W e Lat: 5°45'03,503" S;  deste segue 
confrontando com FAZENDA BARREIRAS DE JOSE, matrícula, código INCRA, propriedade de ESPOLIO 
DE JOAQUIM JOSE FERNANDES; com os seguintes azimutes e distâncias: 32°05' e de 76.98m até o 
vértice GBT-M-U066, de coordenadas Lon: 36°16'44,902" W e Lat: 5°45'01,380" S; ponto inicial  da  
descrição des te perímetro.  Todas as coordenadas aqui  descri tas estão georreferenciadas 
ao Sistema Geodésico Brasileiro, tendo como DATUM o SIRGAS 2000. Todos os azimutes e distâncias, 
área e perímetro foram calculadas no sistema local de coordenadas com origem do plano definido 
pela média das coordenadas (SGL — Sistema Geodésico Local). GLEBA 2 16,7581: Inicia-se a descrição deste 
perímetro no vértice GBT-M-U068, de coordenadas Long: 36°16'43,023" W e Lat: 5°45'02,623" S ; deste segue 
confrontando com FAZENDA BARREIRAS, matrícula , código INCRA , propriedade de GERALDO 
FERNANDES ; com os seguintes azimutes e distâncias: 114°54' e de 2226.74m  até o vértice GBT-M-0083, 
de coordenadas Lon: 36°15'37,382" W e Lat: 5°45'33,148" S ; deste segue pela faixa de domínio da(o) 
ESTRADA VICINAL , com os seguintes azimutes e distâncias: 198°18' e de 77.08m  até o vértice GBT-
M-U082, de coordenadas L on :  36 °1 5 '3 8 ,16 9"  W e  L a t :  5° 45 '3 5 ,5 30 "  S ;  de st e  s e gue  
c onf ronta ndo  c om FA ZE NDA BARREIRAS ,  ma tr íc ula ,  cód igo  INCRA,  propr ieda de  de  
ESPOL IO DE  L UDONIAS  JOSE  FERNANDES ;  com os seguintes  azimutes e  distâncias:  294°59 ' 
e  de  2260.65m  até  o vért ice  GBT-M-U065, de coordenadas Lon: 36°16'44,758" W e Lat: 5°45'04,429" S;  
deste segue pela faixa de domínio da(o) ESTRADA VICINAL, com os seguintes azimutes e distâncias: 
43°53' e de 76.99m até o vértice GBT-M-U068, de coordenadas Lon: 36°16'43,023" W e Lat: 
5°45'02,623" S; ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas 
estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, tendo como DATUM o SIRGAS 2000 . 
Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculadas no sistema local de coordenadas com 
origem do plano definido pela média das coordenadas (SGL — Sistema Geodésico Local). O requerente 
pleiteia o reconhecimento da USUCAPIÃO ORDINÁRIA, prevista no art. 1.242 do Código Civil, alegando a posse do imóvel 
por si e por seus antecessores, com justo título, há cerca de 28 (vinte e oito) anos.  O requerimento e a documentação 
completa que o acompanha permanecerão à disposição dos interessados para exame nesta Serventia, que funciona 
à Praça Manoel Januário Cabral, nº 180, centro, lajes/RN,  no horário  das 9:00 às  17:00 horas, de segunda a sexta-feira, fone 
(84) 3532-2194,  Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias corridos a contar da data de cada uma das duas publicações deste 
edital, sem que haja a apresentação de impugnação escrita, com as razões da discordância, será presumida a anuência ao 
pedido de reconhecimento da usucapião, e ensejará o seu imediato registro em nome do requerente,  como previsto no art. 
216-A, § 6º, da Lei nº 6.015/1973.  E, para que chegue ao conhecimento de todos aqueles eventualmente interessados e para 
que no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital.  

 
 

Lajes/RN, 30 de abril de 2021. 
 

A Oficial, Fátima Rovane Medeiros. 
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CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

A DUNA ENERGIA S.A., inscrita sob o CNPJ 52.127.214/0003-99, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação da Licença 
Operações (RLO), com prazo de validade até 20/04/2024, para Linha de surgência do Poço de Extração de 
Combustível Fóssil 7-PML-0037-RN, localizado no Campo de Ponta do Mel, Município de Areia Branca/RN. 

Harvey David Gardner 
Diretor 

 

 

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

A DUNA ENERGIA S.A., inscrita sob o CNPJ 52.127.214/0003-99, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação da Licença 
Operações (RLO), com prazo de validade até 22/04/2024, para Poço de Extração de Combustível Fóssil 7-
PML-0037-RN, localizado no Campo de Ponta do Mel, Município de Areia Branca/RN. 

Harvey David Gardner 
Diretor 

 

 

MARCELLO CASAL JR./AGÊNCIA BRASIL

A 28 dias do fi m do prazo, quase 
metade dos contribuintes ain-
da não acertou as contas com 

o Leão. Até o momento, 17.217.336 
contribuintes enviaram a declaração 
do Imposto de Renda Pessoa Física (IR-
PF), 52,8% do previsto para este ano. O 
balanço foi divulgado pela Receita Fe-
deral, com dados apurados até as 11h 
desta segunda-feira,3.

Neste ano, o Fisco espera receber 
até 32.619.749 declarações. No ano 
passado, foram enviadas 31.980.146 
declarações.

O prazo de entrega começou em 1º 
de março e vai até as 23h50min59s de 
31 de maio. A data limite foi adiada em 
um mês para suavizar as difi culdades 
no recolhimento de documentos im-
postas pela pandemia de covid-19.

No último dia 13, a Câmara dos 
Deputados aprovou projeto de lei que 
propõe adiar novamente o prazo para 
31 de julho, por causa do agravamento 
da pandemia. Como o texto foi aprova-
do no Senado, só depende de sanção 
presidencial para passar a valer.

O programa para computador es-
tá disponível na [http://<http://www.
receita.economia.gov.br/]página da 
Receita Federal na internet. Quem per-
der o prazo de envio da declaração terá 
de pagar multa de R$ 165,74, ou 1% do 
imposto devido, prevalecendo o maior 
valor.

A entrega é obrigatória para quem 
recebeu acima de R$ 28.559,70 em 
rendimentos tributáveis em 2020. Is-
so equivale a um salário acima de R$ 
1.903,98, incluído o décimo terceiro.

Também deve entregar a declara-
ção quem tenha recebido rendimentos 
isentos acima de R$ 40 mil em 2020, 
quem tenha obtido ganho de capital na 
venda de bens ou realizado operações 
de qualquer tipo na Bolsa de Valores, 
quem tenha patrimônio acima de R$ 
300 mil até 31 de dezembro do ano 
passado e quem optou pela isenção 
de imposto de venda de um imóvel 
residencial para a compra de um outro 
imóvel em até 180 dias.

Pelas estimativas da Receita Fede-
ral, 60% das declarações terão restitui-
ção de imposto, 21% não terão imposto 
a pagar nem a restituir.

Em 2021, Receita Federal espera receber quase 33 milhões de declarações e no ano passado esse número quase atingiu os 32 milhões

Quase metade 
dos contribuintes 
ainda não enviou 

DECLARAÇÃO DO IR
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CRUZADAS

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate
Na Jovem Pan, o plano do canal de 

notícias está em crescimento...
Já existe o desejo, inclusive, de 

fechar acordo com uma emissora de 
TV, aberta ou fechada... Isto, em 
função das providências que estão 
sendo tomadas, deverá atrasar um 
pouco o seu lançamento. Com 

produção do BandSports, está indo 
muito bem a TV Conmebol... 

Há a expectativa que o seu número 
de assinantes, na casa dos 200 

mil, cresça em mais de 20% neste 
primeiro semestre...Os jogos da 
Libertadores e exclusividade da 

Sul-Americana devem contribuir 
para isso.Record confi rma para 
o próximo domingo, logo após o 

“Domingo Espetacular”, a estreia do 
“Power Couple”.A transmissão do 
GP de Portugal, domingo, na Band, 

entre 11h03 e 12h37, registrou 4 
pontos de média e  picos de 5.

Foram retomadas as gravações da 
nova temporada da série “Os Roni” 

(Multishow), com Whindersson 
Nunes, Tirullipa, Gkay, Rafa Cunha, 

entre outros.

Record dá ‘start’ nas gravações da última fase de “Gênesis”
A equipe do diretor Edgard 

Miranda começou a gravar a última 
e sétima fase da novela “Gênesis”, 
José do Egito, paralelamente aos 
encerramentos de Abraão e Jacó. 
Um trabalho, em seus muitos 
processos, iniciado em 2018, como 
defi nição de roteiro, busca por 
elenco, escolha de locações no 
Marrocos e no Brasil. E que agora, 
com uma pandemia no meio, 
caminha para o seu fi nal.

Juliano Laham será o intérprete 
de “José”, seu primeiro protagonista. 
O ator conversou com a coluna: 

“Depois de ter superado tudo 

que aconteceu no ano passado 
[o artista descobriu um tumor 
benigno e precisou passar por 
cirurgia], no início deste ano eu 
recebi o convite para interpretar 
José. É um privilégio interpretar 
um personagem de tamanha 
responsabilidade”.

“Este é o meu primeiro 
protagonista, depois de duas 
novelas [‘Malhação’ e ‘Orgulho 
e Paixão’]. Um marco na 
minha carreira. É uma grande 
responsabilidade e um desafi o 
grande”, avalia.

Na construção do personagem, 

a preparadora Nara Marques teve 
uma participação importante. 
Além da necessidade de cantar, 
interpretando, e raspar o cabelo, 
Laham já perdeu um pouco mais 
de dez quilos: “eu estava acima do 
peso”.

“Já demos o ‘start’ nas gravações 
e infelizmente não posso dar muito 
spoiler, mas garanto que o público 
vai se identifi car bastante com as 
superações de José e acompanhar 
sua relação de amor e fé com Deus”, 
conclui o ator, que também possui 
no currículo uma passagem pelo 
“BBB16”.

HORÓSCOPO

A semana pedirá cautela e maior margem de segurança. 
Não será fase de se atirar num negócio sem antes 
avaliar a consistência da proposta e dos parceiros. Dê 
um passo por vez. Melhor demorar e acertar no alvo do 
que se frustrar. Planeje estratégias e olhe longe.

Semana com muitas responsabilidades e compromisso 
com mudanças. Bom período para investir no seu 
desenvolvimento, idealizar projetos e impulsionar a 
carreira. Assuma mais poder, lidere e exerça seus talentos. 
Conversas com a família ajudarão no planejamento.

Um plano de longo prazo poderá se fi rmar. Renove a 
imagem profi ssional com o lançamento de um projeto 
mais abrangente. Você ganhará poder de infl uência e 
prestígio. A semana trará projeção e retorno fi nanceiro. 
Aprenda novas linguagens. 

A semana trará aumento de demandas e de 
responsabilidades com a família. Encare conversas 
delicadas, acolha necessidades e resolva pendências. 
Conversas num tom mais profundo com o par 
redefi nirão os rumos da vida íntima. 

Cuide da reputação e exerça sua autoridade. A semana 
trará questionamentos íntimos e mudança de fi losofi as. 
Assuma um lifestyle diferente, confi e no futuro e ganhe 
liberdade. Tudo parecerá mais simples se você se 
concentrar no essencial, der crédito à intuição.

Foque nas soluções práticas e acelere a produção. 
A semana será agitada no trabalho, negociações 
comerciais ou nos estudos. Você poderá obter 
bons resultados fi nanceiros e aliviar tensões. Espere 
também por maior entendimento com o par.

Compromisso profundo com a vida e o futuro eliminará 
velhas angústias. Aproveite a semana para desenhar 
estratégias de trabalho, aprofundar o tom das conversas 
com amizades e equipe, fortalecer a posição no grupo e 
pensar coletivamente. 

Preocupações fi nanceiras ativarão sua criatividade. 
Aproveite a semana para desenvolver ideias e projetos. 
Fique de olho nos investimentos, você poderá fazer 
alterações, ou aumentar o controle e evitar imprevistos. 
Tensões nas relações familiares serão amenizadas.

Atenção aos relacionamentos será primordial 
nesta semana. Demandas aumentarão e cobrarão 
planejamento. Some forças com uma amizade especial 
num projeto profi ssional. A fase trará inovações e 
diversifi cação de atividades. 

Decisões sérias e maior segurança nas escolhas criarão 
bases fi rmes na vida afetiva e familiar. Resolva assuntos 
práticos da casa e garanta mais funcionalidade. O 
ritmo de trabalho será acelerado nesta semana. Valerá 
retomar o treino ou iniciar um programa de exercícios.

Suba um patamar na carreira. A semana será de muito 
trabalho e de propostas atraentes. Novos caminhos se 
abrirão e balançarão estruturas. Ganhe prazo para pensar 
e tome decisões com calma. Você estará à frente de 
causas relevantes. 

O clima continuará agitado nos relacionamentos e nas 
comunicações nesta semana. Esclareça dúvidas, brilhe em 
reuniões de trabalho e fi rme novas parcerias. Conexões 
poderosas movimentarão negócios e abrirão portas para 
o futuro. Cuide da energia da casa e realize sonhos.

ARIES  (21/03 A 20/04) LIBRA (23/09 A 22/10)

TOURO (21/04 A 20/05) ESCORPIÃO (23/10 A 21/11)

GÊMEOS (21/05 A 20/06) SAGITÁRIO (22/11 A 21/12)

CANCER (21/06 A 22/07) CAPRICÓRNIO (22/12 A 20/01)

LEÃO (23/07 A 22/08) AQUÁRIO  (21/01 A 19/02)

VIRGEM (23/08 A 22/09 ) PEIXES (20/02 A 20/03)
INSTAGRAM

NO RÁDIO - 1
Reginaldo Leme, além da TV e 

das transmissões da Fórmula 1, vai 
comandar um programa na rádio 
Bandeirantes, o “Bandeirada”. Com 
exibição aos sábados, meio-dia, e 
boletins de segunda a sexta-feira, 
estreia no próximo dia 22.

NO RÁDIO – 2
Olga Bongiovanni, dando um 

tempo da TV, agora vai fazer rádio. 
Contratada pela CBN Cascavel, ela irá 
estrear um programa aos sábados, das 
10h às 12h.

NEGÓCIOS E OPORTUNIDADES
A Disney ainda não se desfez dos 

equipamentos do Fox Sports no Rio de 
Janeiro. Tudo da mais alta qualidade. 
Existem interessados, mas não tem 
ainda nada fechado.

MERCADO
Empresa britânica de streaming faz 

análise para entrar na área esportiva do 
Brasil. A desaceleração da concorrente 

SÉRIE
Carol Garcia, que foi a “sugar 
baby” Sabrina de “A Dona do 
Pedaço”, agora será a jornalista 
Carolina na série “Galera F.C.” 
do TNT.Estreia na próxima 
segunda-feira, às 21h30.

DAZN em território nacional é que 
esfriou um pouco os planos.

MAIS UM
No SBT já existe a decisão 

de reforçar pontualmente o seu 
departamento de esportes. Além de 
Téo José, Luiz Alano e Silva Jr., será 
contratado mais um narrador. Marco de 
Vargas está com material em análise.

DETALHE
Embora ainda não anuncie a sua 

transmissão oficialmente, o SBT já está 
trabalhando no orçamento da Copa 
América. A dimensão do trabalho 
também estará diretamente relacionada 
ao tamanho da pandemia.

NINGUÉM AINDA
Na CNN Brasil, após a chegada da 

nova CEO, Renata Afonso, cresceu a 
expectativa em torno de quem passaria 
a cuidar diretamente do jornalismo.

Data hoje, ninguém ainda. A própria 
Renata tem circulado pela redação e 
conversado bastante com as pessoas.
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